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Vergadering van 18 Januari 1922.
Zijn aanwezig de heeren ; 0. WATTEZ, bestuurder,
Dr. GOEMANS, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren : Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE
CEULENEER, GuSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MuYLDERMANS, Kan. A. JOOS, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr.
J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr.
L. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD
WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden ;
De heeren Prof. Dr. FRANS DAELS en F. V. TousSAINT VAN BOELAERE, briefwisselende leden.
De heeren KAREL DE FLOU en Dr. HUGO VERRIEST,
werkende leden, en Juffrouw VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn
de vergadering bij te wonen.
* *

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag over de vergadering van 21 December 1921, dat
wordt goedgekeurd.
*
**

Bij het openen der vergadering geeft de
Bestendige Secretaris aan de Academie kennis
van den brief van 20 December 1921, waarbij de
Weledele Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit
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van 15 December, houdende bekrachtiging van
de verkiezing van de heeren OMER WATTEZ en
Dr. LEO GOEMANS, wederzijds tot bestuurder en
onderbestuurder voor het jaar 1922.
De heer WATTEZ richt tot de Vergadering de
hieronder volgende toespraak
ZEER GEACHTE MEDELEDEN,

Het is de gewoonte dat de nieuwe Bestuurder der
Academie de taak op zich neemt eene toespraak te houden ;
dat hij in die toespraak hulde brengt aan het afgetreden bestuur,
dat hij een overzicht geeft van de werkzaamheden van ons
genootschap, en dat hij aanduidt wat er in de naaste toekomst
dient gedaan te worden opdat de Academie met vrucht het
werk kunne voortzetten waarvoor zij werd opgericht.
Die taak is niet van de lichtste, en ik roep uwe toegevendheid in, zoo ik hier of daar mocht te kort schieten bij het
volbrengen ervan.
Eerst en vooral is het mijn plicht een woord te wijden
aan de nagedachtenis van onzen bestuurder van het vorige jaar,
Prof. Dr. Ch. LECOUTERE, die twaalf maanden geleden op deze
plaats stond ; hier zijne toespraak hield, en die daarna maar een
paar malen in ons midden heeft gezeteld. In die toespraak, voor
de vuist gehouden, en die hij, door ziekte getroffen, niet heeft
kunnen schrijven om ze in onze Verslagen en Mededeelingen te
laten verschijnen, zette hij uiteen wat hij voor de Academie
wenschte. Velen van u zullen zich nog zijne rede herinneren.
Het werd hem niet gegeven hier in ons midden de verwezenlijking zijner wenschen na te gaan. Als onderbestuurder moest ik,
van in Maart reeds, zijne plaats vervullen, wat ik dan ook met
de meeste nauwgezetheid heb trachten te doen, voor zooveel
mijne krachten en mijne bevoegdheid het mij toelieten.
In September 11. werd onze hooggeachte Bestuurder ten
grave gedragen. In den loop van het jaar verloren wij ook twee
van onze verdienstelijke medeleden de heeren ALFONS DE COCK
en ALFONS FIERENS. Kort op elkander volgden die slagen, de
Koninklijke Vlaamsche Academie toegebracht.

7 ,.r
Het zij mij toegelaten nogmaals onze dierbare afgestorvenen
met een woord van hulde en dankbaarheid te herdenken.
In het Bestuur van verleden jaar mag ik niet vergeten
onzen hooggeachten Bestendigen Secretaris, de ziel van onze
instelling, den immer jongen en werkzamen heer EDWARD GAILLIARD, ondanks de tachtig jaren die hij op de schouders draagt,
en waarmede wij hem bij zijn verjaring hebben gelukgewenscht.
Door een mijner voorgangers werd hier van hem gezegd :
" dat hij de zaken der Academie zóó behartigt dat op bestuurs" vergaderingen niet veel anders te doen valt dan dankbaar
" goed te keuren wat door hem gedaan is of voorgesteld wordt.
" Hij is de man die nooit iets vergeet, nooit met zijn werk te
" laat klaar komt : de wanhoop van hen die wel eens wat
" vergeten of wel eens niet op tijd klaar komen. De wan" hoop maar ook de lust, want nadat hij u met zijn brand" brieven den schrik op 't lijf heeft gejaagd, schenkt hij u
" de gemoedsrust, door, ongevraagd, uwe kopij naar al de
" regels van de kunst persklaar te maken en op den koop
" toe nog uwe proeven te lezen. Zijne grondige kennis van
" het drukkersbedrijf, zijne kunde in handelszaken komen
" de kas en de uitgaven der Academie op allerlei wijzen ten
" goede ; zijn liefde voor de wetenschap, zijn recht verstand
" voor haar eischen, doen hem niet alleen nog tijd vinden voor
" zuiver wetenschappelijken arbeid, maar geven hem ook den
" moed onze Verslagen en Mededeelingen te voorzien van die
" echt wetenschappelijke registers, die een model zijn van vol" ledigheid en nauwkeurigheid. "
Aan die lofspraak heb ik niets te veranderen, zeer geachte
medeleden; gij weet allen hoe onze hooggeprezen secretaris zijne
taak gedurende bijna achttien jaren heeft vervuld.
Ik heb die woorden herhaald, die vóór een twaalftal jaren
in de Academie werden uitgesproken, om aan de jongere en
oudere leden te toonen, wat wij zullen verliezen, als de heer
EDW. GAILLIARD dit jaar zal ten uitvoer brengen wat hij ons, in
den loop van het bestuursjaar, verscheidene maal liet verstaan.
Hij zou eerlang ontslag nemen, daar hij meent recht te hebben
op rust.
Of hij recht heeft ; maar kan een man als 'hij rusten ?
Ofschoon hij van zins is deze stad te verlaten, zal hij toch nog

g
voortwerken voor onze Academie ; dit heeft hij stellig beloofd
en uitgelegd hoe hij dit zou doen.
Wij zijn hem voor die belofte dank verschuldigd, en onze
vurige wenschen om nog vele jaren gezondheid en werkkracht
zullen hem vergezellen.
Aan dengene onzer leden, die den heer GAILLIARD zal vervangen, wensch ik dezen als toonbeeld te stellen. Als hij op
de gebaande wegen voortgaat, zal onze Academie het niet te
beklagen hebben.
En ook zoo iets mag niet gebeuren in deze dagen, dat zij
met vele moeilijkheden heeft te worstelen. De middelen waarover zij beschikt, zijn niet toereikend om uit te voeren wat zij
verlangt. De toestand schijnt niet te zullen verbeteren. Bekroon-,
de werken liggen te wachten naar den drukker ; andere die reeds
ter pers waren leden vertraging, ter wille van de overgroote
drukkosten ; prijsvragen werden ingehouden ; besnoeiingen op
onze uitgaven werden ons van hoogerhand aanbevolen,
ofschoon wij op verre na niet bedeeld worden met toelagen en
gunsten, gelijk degene die worden toegestaan aan andere Bel-.
gische instellingen van denzelfden rang als onze Vlaamsche
Academie. Hebben wij onlangs niet moeten vragen, dat men
ons zou behandelen gelijk de Académie Royale de Belgique en
de nieuwgestichte Académie de langue et de littérature f rangaises, wat de zitpenningen, reis- en verblijfkosten der leden
onzer Academie betreft. Voor beide genoemde instellingen werd
deze zaak geregeld door Koninklijk besluit in Augustus 1921.
Wij hebben maanden gewacht, denkend dat wij op denzelfden voet zouden gesteld worden als de zuster-Academiën,
zonder het te moeten vragen. Tot nog toe kreeg de zaak geene
oplossing.
Eene andere zaak heeft ons beziggehouden, en deze heeft
hier niet weinig verrassing gebaard, namelijk, dat wij niet gelast
werden eene lijst voor te stellen, waaruit de Regeering leden
zou nemen voor eenen keurraad. Deze keurraad zou beoordeelen wetenschappelijke werken, tijdens den oorlog in het Nederlandsch geschreven, en die na goedkeuring met ondersteuning
v an den Staat zouden gedrukt worden, daar de onkosten voor
zulke uitgaven door bijzonderen te aanzienlijk zijn.
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Wij werden afgescheept met de bemerking dat er, behalve
enkele historische, geene wetenschappelijke werken, in 't Nederlandsch geschreven, waren ingezonden en, moest dit gebeuren,
dat de Regeering maatregelen zou treffen opdat die werken
zouden gekeurd worden door bevoegde personen, door de
Académie Royale de Belgique te kiezen.
Dat die stelselmatige miskenning en vernedering van de
Koninklijke Vlaamsche Academie in zake wetenschap ons allen
getroffen heeft hoeft niet gezegd. Niet alleen werd hier protest
aangeteekend ; maar buiten de Academie rezen stemmen op,
die uit wetenschappelijke middens zich krachtig laten hooren.
Een brief werd mij toegestuurd, die u zooeven zal medegedeeld worden. Hij is te belangrijk om hem niet bekend te maken.
Dit gezegd, zeer geachte medeleden, wou ik uwe aandacht
nog vestigen op verscheidene andere punten.
Elke maand wordt een dringende oproep gedaan om lezingen voor de algemeene vergaderingen. Mag ik de leden aanzetten
zoo gauw mogelijk aan dien oproep te willen beantwoorden,
opdat wij onze lijst voor 't loopende jaar kunnen volledigen.
Enkele levensberichten van sedert geruimen tijd gestorven
leden der Academie zijn ook nog ten achteren. Zij zouden
dienen eerlang in onze jaarboeken te verschijnen. Mag ik de
aandacht daarop vestigen van degenen, die met het opstellen
dier levensberichten gelast zijn ?
Een woord had ik ook willen in 't midden brengen betrekkelijk onze bibliotheek en onze uitgaven.
Onze boekerij is nog niet in orde. Tijdens den oorlog hield
het Gerechtshof zitting in de zalen van het gebouw. Een krediet
werd gevraagd om toe te laten voort te gaan met de klasseering
der werken door den heer Ivo De Vreese, onderbureeloverste
der Academie.
Onze vraag werd afgewezen.
Onze bibliotheek zou moeten in orde komen, en zelfs ten
dienste staan, niet alleen van de leden, maar ook van degenen,
die zich bezighouden met de studie onzer letteren van vroegere
tijdperken.
Onlangs vroeg mij een jonge werkzame germanist naar de
Vlaamsche literatuur van 1860 tot 1880, en of ik hem niet aan
boeken kon helpen gedurende die periode verschenen.
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Wij weten wel dat bibliotheken van bijzonderen niet
volledig zijn, en dat in onze openbare bibliotheken de boeken
niet volgens perioden van verschijning worden gerangschikt,
maar geklasseerd worden volgens de vakken waartoe zij
behooren : wetenschap of verbeeldingsliteratuur,
Doch in de boekerij der Koninklijke Vlaamsche Academie
zou men de werken naar het tijdvak, waarin ze 't licht
zagen, moeten kunnen aantreffen. Voor het opmaken eener
degelijke geschiedenis onzer Vlaamsche literatuur is dat noodzakelijk.
Ik zou nog willen vragen wat wij zouden kunnen doen
opdat onze uitgaven in goede handen zouden komen, in vaste
boekerijen zouden bewaard blijven, zooveel mogelijk volledig.
Onze uitgaven worden op een klein getal exemplaren
gedrukt. Als een deel van deze verloren gaat, of als de uitgaven
in verscheidene boekdeelen onvolledig in de boekerijen staan,
dan zal er een tijd komen, dat het moeilijk zal worden volledige
uitgaven van de Koninklijke Vlaamsche Academie te vinden.
Na sterfgevallen van leden der Academie, die onze uitgaven bezaten, volledig of onvolledig, worden deze soms door
erfgenamen verkocht, of verstrooid, en dat is weerom een
aanzienlijk verlies voor onze Vlaamsche wetenschap, die over
zoo weinig middelen beschikt om in de intellectuëele gemeenschap te komen.
Wat kan gedaan worden om dat alles te verhelpen ?
Dit zijn enkele punten, geachte medeleden, die ik aan uwe
goedkeuring onderwerp, bezorgd als ik ben dat uit onze
Vlaamsche Academie, de Benige zuiver Vlaamsche instelling
voor hoogere kultuur, die wij in België bezitten, niet alles
komen zou wat zij geven kan.
Van haar vooral moet vooralsnog het licht uitstralen, door
haar moet het goede zaad verspreid worden, opdat ons Vlaamsche volk gebruik kunne maken van de vrijheid, die onze
tegenstrevers eiken dag inroepen, zij, die van de vrijheid
misbruik hebben gemaakt tegen ons.
Met de hulp van het bestuur der Academie, den geachten
onderbestuurder Dr. LEO GOEMANS, onzen goeden uitstekenden
secretaris, en al mijne geëerde medeleden hoop ik wel dat ik
gedurende het jaar 1922 mijne taak zal kunnen vervullen.
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Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques. Mémoires, collection in-40, 2me série, tome VIII,
fasc. I : NICOLAï (EDM.). Etude historique et critique sur la Dette
publique en Belgique. Bruxelles, 1921.
Id. Id. Mémoires, collection in-8o, 2me série, tome XV, fasc. II et
dernier : — BERTRANG (A.). Grammatik der Areler Mundart. Id.
Id. Id. Bulletin, no 11, 1921.
Id. Bulletin de la Commission royale d'Histoire. Tome LXXXIV,
IVe Bulletin.
Arbeidsblad, Nov. 1921..— Annales des tra-

Tijdschriften.
vaux publics, déc. 1921.

Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen StudentenAlmanak voor 1922 :
Groningsche Studentenalmanak voor het jaar 1922. 94ste jg. Uitgegeven door het Groningsch Studentencorps " Vindicat atque polit ".
Groningen, 1922.
Door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam :
Verslag der Voordrachten der Leden. Bundel II, 1. (Winter
1920-1921.)
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid :
18e

In- en uitvoerrechten op boeken en papier gedurende de
eeuw in Zuid-Nederland. (Overdruk uit Het Boék,)

Door den heer

17e

en

FR. HERMAMS :

Handboek over het Hoefbeslag, door FR. HERMANS, Leeraar aan

de Veeartsenijschool van Brussel en aan de Landbouwhoogeschool van
den Staat te Gent. Dendermonde, z. j. (1920.)
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Note sur la faune ichthyologique du Lac de Pandjaloe (PreangerRegentschappen, Java), par le Dr. PAUL VAN OYE. (Eitrait des Annales
de Biologie Lacustre, T. X, 1921.)
Note sur les Micro-organismes de l'eau saumátre du Vieux Port
de Batavia (Java), par le même (Id.).

Door den heer HERMAN RONSE, eere-bestuurder der Hof bouwschool van den Staat :
Manifest van 't Nederlandsch Kunstverbond ter gelegenheid van
's Vorsten 25-jarige troonbeklimming.

^ 12 4-De Moedertaal. Gedicht van J.-A. DEGROOTE (Veurne, Maerte
1855.)
En andere stukken te benuttigen in de Bibliographie van den
Vlaamschen Taalstrijd.
Door den E. H. C. RUTS, pastoor van het Gasthuis, te Diest :
Den Spieghele der Rechten : uit den Natuerlijcken, Bescrevenen,
Gheestelijcken, Wereltlijcken ende anderen ghebruyckelijcken Rechten,
oock die ghemeyne inden Heylighen Rijck der Duytscher Natien,
Insettinghen ende oejfeninghe daer toe gesedt. Allen Overheyden, Regiments Raetsheeren, Rechters, bysonder den leecken Persoonen, den
Officieren, den Regenten, den Bevelshebberen, ende den Ondersaten,
te weten van noode. Door JUSTINUM GOBLERUM, Doctoor in den
Rechten. (Met titelprent waarop bovenaan : Suprema salus populi Lex
esto.) Met Coninclijcke Privilegie. Gheprent by my Symon Cock. Z. pl.
(Antwerpen), noch j. (Het privilegie is van 8 Februari 1559.)
Door de Gezusters DE TIÈRE, Albertlaan 168, te Brussel :
Belsama. Treurspel tijdens den ondergang van het Druidendom
(60-61 jaar na J. Chr.) in 5 Bedrijven en 6 Tafereelen door NESTOR
DE TIÈRE. Zangen getoonzet door FRANS VAN HERZEELE. Antwerpen, z. j.
Door den heer E. WIERSUM, te Rotterdam :
Een zeldzame Rotterdamsche druk. (Overdruk uit " Het Boek ".)
Door de Redactie :
Woordenboek der Nederlandsche Taal : 7de deel, 13de afl. Kartuizer-Kateil, bewerkt door Dr. A. BEETS ;
8ste deel, 19de afl.
12de deel, l0de afl. PerkamentLood-Loopen, door Dr. J. HEINSIUS ;
Perzik, door Dr. G. J. BOEKENOOGEN; 11de afl. Perzik-Phosphorus,
door id.; 13de deel, 11 de afl. Roseeren-Rouwklage, door Dr. R. VAN
DER MEULEN ; -- 14de deel, 3de afl. Schaap-Schelvisch, door Dr. J. A. N.
KNUTTEL. De Bibliotheekgids, Januari 1922. -- Vereenvoudiging,
Het Westland en de Hopboer, nr 3, 1921, —
nrs 2 en 3, 25e jg.
L'époque nouvelle, janvier 1922.

Ruildienst, -r 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, Dec. 1921. — Biekorf, nr 12, 1921.. Franciscana, nr 1,1922. — Limburg, nrs 5-6, 1921. Mechlinia, Nov. 1921.
--- Neerlandia, Jan. 1922. De Opvoeder, n r 34,1921; nrs 1-2,1922. —
De Schoolgids, nrs 24-25,1921 en nrs 1-2,1922.
De Student, 25e jg.
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nr 1; 32 jg. nr 3 ; 36e jg. nrs 3 en 4 ; en Kerstmis 1921.
Studiën,
Jan. 1922. r Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift. nr 4, 1922. Tooneelgids, VII j., nr 6. — Dietsche Warande en Belfort, Jan. 1922. —
La Vie diocésaine, déc. 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920.1921)
werden ingezonden :
Door den heer U. VAN DE VOORDE, Houwaertplaats 4, St.-Joostten-Noode, Brussel :
VOORDE (URBAIN VAN DE). - De Haard der Ziel, Brugge, z. j.
Door den E. H. L. REYPENS, S. j., te Leuven :
Gewijde Bloei, door L. REYPENS. Leiden, 1921.
Door den heer FRANS SMITS, S. Vincentiusstraat 22, te Antwerpen :
FRANS SMITS. --- Het Huis der Smart. Antwerpen-Amsterdam, z. j.
Door den heer EDW. VERMEULEN, te Hooglede :
De zwarte Pokken, door EDWARD VERMEULEN. Brugge-Leiden,z.j.
De Pauwenschreuw Ego ! Ego ! Roman door EDWARD VERMEULEN. Leuven-Gent-Mechelen-Leiden, 1921.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Zitpenningen, Reis- en Verblijfkosten. — Bij
brieve van 6 Januari laat de Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie weten, dat het ontwerp
van Koninklijk Besluit rakende de vermeerdering van de
Zitpenningen enz. ter goedkeuring aan den heer Minister
van Financiën is moeten onderworpen worden.
2°) Karel Boury-prijskamp. — Brief van 28 December 1921, waarbij de heer JEF VAN DER MEULEN, toonkundige te Gent, den Bestendigen Secretaris bericht, dat
" hij bereid is het ambt van verslaggever aan te nemen
" voor den liederen-wedstrijd van het KAREL BOURY" FONDS ".

3°) Vondel's Tasso-vertaling. Bij de laatste
omvraag op onze September-vergadering 1921, heeft
Dr. LOD. SIMONS het voorstel gedaan Vondel's Tasso-
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vertaling stuksgewijze in de Verslagen en Mededeelingen te laten verschijnen. — (Men zie de Verslagen
en Mededeelingen van 1920, blz. 955 en 957-58, alwaar
er spraak is van een Vondel-vertaling van de Gerusalemme liberata, die Dr. de Vreese destijds in de Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg ontdekt heeft; nadere
bijzonderheden daarover in jaargang 1911, Reg. van
zaken, blz. 874-75, en in jaargang 1912, blz. 1343-44.)
Thans schrijft de heer SIMONS (23 December 1921)
aan den Bestendigen Secretaris : " Mijn voorstel om
" VONDEL'S Tasso-vertaling in de Verslagen en Mede" deelingen uit te geven, trek ik in... Het is een al te
" omvangrijk werk. Ten andere, Vondel's vertaling, door
" Dr. de Vreese naar het Petersburger Hs. afgeschreven,
" is mislukt te heeten. 't Is het eerste klad van iemand,
" die gaandeweg op de hoogte van den Italiaanschen
" tekst moet geraken. De uitgave met terechtwijzing van
" verkeerd begrepen plaatsen (en die zijn legio) en met
" den Italiaanschen tekst ter vergelijking zou het werk
" tot meer dan het vijfvoudige doen aangroeien. Want...
" de Academie heeft een dwaalweg ingeslagen, waarvan
" uw dienaar het slachtoffer is : zij had het Hs. van
" Oxford moeten laten afschrijven. Ik zou dan minder
" moeite hebben gehad en waarschijnlijk eenige voldoe" ning van mijn werk. Later hoop ik eenige lezingen, in
" den schoot der Academie, omtrent deze eerste vertaling
" te geven... .
4°) Klankleer van het Brusselsch dialect. — Voor
dezen wedstrijd, die voor het jaar 1921 werd uitgeschreven, is er den 29 December 1921 een prijsantwoord
ingekomen, met kenspreuk " Signoor ". De " inzender "
zal er niet op gelet hebben, dat zijn stuk uiterlijk
10 December 1920 diende aan de Academie overgemaakt:
het kan derhalve niet in aanmerking komen.
Bij de zending gaat een schrijven geteekend " Signoor",
waarin er nl. te lezen staat : " Die studie maakt deel uit

— 15—
" van een monographie over het Dialect van Brussel
" (Elsene), waarvan ik nog Vormleer en een hoofdstuk
" over Syntaxis bezit. Die monographie is tot nog toe
" onuitgegeven... "
Het Bestuur stelt voor aan de Commissie voor Prijsvragen de beslissing over te laten om de prijsvraag
opnieuw uit te schrijven, of die uit te breiden tot een
vraag naar een " Klank- en Vormleer van het Brusselsch

dialect ". (Aangenomen.)
5°) De heer J. Vercoullie benoemd tot Bestuurder
van de Klasse der Letteren der Koninklijke Academie
van België voor 1923. — De heer WATTEZ is gelukkig
geweest te vernemen, dat die Koninklijke Instelling, in
haar vergadering, van Maandag 9 Januari, onzen geleerden Collega den heer Prof. J. VERCOULLIE verkozen
heeft tot Bestuurder van de Klasse der Letteren voor 1923
en daardoor tevens tot Onderbestuurder voor 1922. Hij
wenscht van ganscher harte Prof. Vercoullie geluk met
die hoogst vereerende onderscheiding, en is overtuigd
dat al de Leden het met hem eens zullen zijn om zijne
gelukwenschen toe te treden. (Algemeene instemming.)

6°) De Koninklijke Vlaamsche Academie
met eene som van 28.000 fr. begiftigd. — De
heer Prof. VERCOULLIE deelt aan de Academie
het volgende uittreksel mede uit den brief hem,
den 25 December 1921 gestuurd, door den heer
Dr. K. BARBIER, geneesheer te Veurne :
Ingevolge van het gesprek dat wij hadden
in September 11., bid ik U, in mijnen naam aan
de Vlaamsche Academie het voorstel te doen
waarover ik alsdan handelde.

Ik schenk aan de Academie eene som van
acht en twintig duizend frank, in titels van het
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Crédit industriel, die een jaarlijkschen kroos van
vijf ten honderd zullen opbrengen en na de zes
jaar uitbetaalbaar zijn in baar geld. De schenking geschiedt onder de volgende voorwaarden
1°) Het vruchtgebruik behoud ik mijn leven
lang.
2°) Na mijn dood zou de kroos (1400 fr.)
besteed worden tot aankoop van Nederlandsche
werken handelende over de natuurwetenschappen en hunne toepassingen op landbouw, nijver
heid en handel.
3°) Deze werken zouden geschonken worden aan de leerlingen der twee hoogste klassen van de Athenea en de bisschoppelijke en
andere colleges van Vlaamsch België, die uitmunten in de studie der natuurwetenschappen
(scheikunde, natuurkunde, erts- en aardkunde,
planten- en dierkunde).
Het doel is de jonge lieden betrouwd te
maken met de Nederlandsche vakwoorden en
hun wetenschap te ontwikkelen, ten einde ze te
bekwamen om de vruchten hunner kennis mede
te deelen aan hen die minder gelukkig zijn dan
zij zelf, 't is te zeggen aan ons Vlaamsche volk
dat verstoken is van de weldaden van een
hoogeschool in de landstaal.
Uw toegenegen
Doct. K. BARBIER, Veurne.

De Bestuurder zegt een woord van hartelijken dank aan den heer Prof. VERCOULLIE,
voor de heuglijke mededeeling door hem aan de
Academie gedaan. Tevens spreekt hij den welverdienden lof uit van den schenker, den heer
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Dokter K. BARBIER, door wiens mild toedoen
het aan de Academie, zal gegeven zijn de wetenschappelijke studies onder de Vlaamsche jeugd
te bevorderen. Een brief van warme dankbetuiging zal, namens de Academie, aan den heer
Barbiet' gezonden worden.
Letterkundige Mededeelingen.
1 .) Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, over het
" Handboek over het hoefbeslag '', aangeboden aan de
Academie, door den schrijver den heer FR. HERMANS,
leeraar aan de Veeartsenijschool van Brussel en aan de
Landbouwhoogeschool van den Staat te Gent :
Prof, FR. HERMANS, mijn Collega van de Landbouwhoogeschool, heeft mij verzocht zijn pas verschenen boek aan
de Academie aan te bieden ; ik doe het met groot genoegen
omdat de heer Hermans een bevoegde beoefenaar der wetenschappen is, en omdat zijn boek een belangrijke en degelijke
aanwinst uitmaakt voor de wetenschappelijke litteratuur in
onze taal.
In zijn voorwoord zegt de schrijver dat " in de twintig
laatste jaren het hoefbeslag met den ouden slenter heeft afgebroken en eene wetenschap en eene kunst geworden is, die
zich proefondervindelijk op vaste, wetenschappelijke gegevens
steunt. Om onze Vlaamsche hoefsmeden de gelegenheid te
geven hunnen stiel grondig te leeren kennen, hebben wij, in
eenvoudige Vlaamsche taal, al het wetenswaardige van hun vak
in dit werk verzameld, zonder nochtans den wetenschappelijken
kant te verwaarloozen, die voor weinig geleerde lieden moeielijk om verstaan valt. "
En ook het boek beantwoordt zeker aan dit doel ; uitgegeven te Dendermonde, door J. Van Landschoot-Moens
(136 blz.), behelst het de volgende acht hoofdstukken : ontleedkunde van den paardenvoet; natuurleer van den hoef ; het
gewoon hoef beslag; het natuurlijk beslag; het ijs- of winterbeslag; het verbeterend beslag; ziektekundig beslag; beslag van
Versl, 1922
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ezel, muilezel en ossen. Het is met 49 afbeeldingen versierd,
hetgeen den tekst nog duidelijker maakt.
Ik ben overtuigd dat de Koninklijke Vlaamsche Academie,
die het streven der Vlaamsche wetenschappelijke schrijvers
altijd zeer gewaardeerd heeft, en menigmaal ondersteunde, met
genoegen het keurig en nuttig boek van Prof. Hermans voor
hare boekerij zal willen aanvaarden.

2°) Door den heer GUSTAAF SEGERS, over het volgende werk : JAN VAN MEEL. — Openbare Boekerijen.
Vak- en Kinderbibliotheken. Leeszalen. Reizende Boekerijen. PractIsch Handboek. Inleiding van M. VERACHTERT, Volksvertegenwoordiger, Antwerpen, Boekhandel
Veritas, 1921.
Namens den heer JAN VAN MEEL, Secretaris der Antwerpsche Provinciale Commissie tot aanmoediging der Openbare
Volksboekerijen en der Vlaamsche Letterkunde, heb ik de eer
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar van
zijn werk Openbare Boekerijen aan te bieden.
Gelijk de heer Volksvertegenwoordiger VERACHTERT het
in de Inleiding zegt, is dit boek wel het eerste practisch en
volledig handboek, over zulk onderwerp, dat in ons land het
licht ziet.
Uit de inhoudstafel blijkt reeds, dat het boek inderdaad
volledig is : een vluchtig overzicht volstaat om te bewijzen, dat
het tevens wezenlijk practisch mag genoemd worden. Voor de
bibliothecarissen onzer volksboekerijen is het een kostelijke
leidraad ter waarneming van hun ambt; allen, die aan de
bevordering van den leeslust onder ons volk hunne medewerking verleenen, zullen er nuttige wenken en raadgevingen in
aantreffen.
De wet van 5 Augustus 1921, op de Openbare Boekerijen,
wordt in het werk van den heer Van Meel medegedeeld; ook
komen er tal van voorschriften, verordeningen, enz. in voor,
welke, stipt toegepast, er in ruime mate toe zullen bijdragen
om aan deze wet al het goede te doen opleveren, dat wij er
van mogen verwachten.
De Koninklijke Vlaamsche Academie stelt het grootste
belang in het verspreiden van degelijke volksboeken en het
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hulde gebracht aan de " Antwerpsche Provinciale Commissie
der Volksboekerijen en der Vlaamsche letterkunde; zij zal dan
ook, hoop ik, gaarne het werk van den heer Van Meel aanvaarden, dat in eene goede taal is geschreven en geroepen om
gewichtige diensten te bewijzen. "

Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. De heer Prof. Dr. J. MANSION,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Bijdrage tot de technische studie van het beroemd
XIIIe-eeuwsch u Psalmboek van Peterborough ", door den
heer Dr. SCHUYTEN,. van Antwerpen, ter uitgave aangeboden.
— Er wordt voorgesteld het stuk om advies te zenden aan de
heeren Mr. L. WILLEMS en Prof. DE CEULENEER.
b] De Bibliographie van Starter's Frieschen Lusthof.
Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS. - Spreker toont aan
dat, volgens Kleerkooper's Bibliographie van Starter's werken
(1911), chronologisch op elkander volgen twee uitgaven met
de vermelding " vierde druk ", dan een uitgave " zesde
druk ", --• dan " achtste druk ", ^-- dan " vijfden druk " (1634)
en ten slotte een uitgave " laatsten druk " omdat de uitgever
niet meer wist hoe hij tellen moest.
Welke de redenen zijn van die verschillende en uiteenloopende tellingen wordt door Spreker aangewezen. Tevens
toont hij aan dat Kleerkooper's lijst niet volledig kan zijn '-- en
dat er op die lijst een uitgave ontbreekt met " vijfde druk "
(1627 of 1628) op het titelblad. Die uitgave moet een 8° zijn
geweest.

-20 c] Een nieuw handschrift over Anneesens. Lezing door
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. - Spreker deelt een en ander
mee over een in zijn bezit gekomen naamloos handschrift, ten
titel dragende : " Historie van sieur Anneesens ". Het bevat een
omstandig verhaal van het proces en de terechtstelling van
den Brusselschen martelaar; het geeft een levendig beeld van
de stemming in de Brusselsche burgerij vóór en na den dood
van Anneesens. Blijkbaar door een tijdgenoot en voor het
meerendeel door een ooggetuige geschreven, licht het ons door
talrijke kleine bijzonderheden uitvoerig in over de toestanden
en den geest van onze provinciën in de eerste helft van de
XVIIIe eeuw.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, voorzitter,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. A. DE CEULENEER, Kan.
AMAAT JOOS, Dr. LEO GOEMANS, J. JACOBS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] De Volksvergelijkingen in de school. Lezing door den
heer Kan. AMAAT JOOS. De heer Joos zou in de school een
plaats willen zien inruimen voor de volksvergelijkingen, die
Nederlandsch zijn.
Om de taak van de meesters daarin te vergemakkelijken
geeft hij eene heele reeks oefeningen op de volksvergelijkingen.
Al die oefeningen, zegt hij, strekken er gansch natuurlijk
toe om den gedachten- en woordenschat der leerlingen te verrijken, in hen den geest van opmerkzaamheid te ontwikkelen, hun
verbeelding tot het associeeren van gelijkheden op te leiden,
hun voor menigvuldige denkbeelden en gevoelens een echt
Vlaamschen vorm te verschaffen, die tevens een eerste versiersel kan zijn van hun letterkundige oefeningen.
En men werpe niet op, dat de volksvergelijkingen door
het veelvuldig gebruik het voorstellingsvermogen verliezen.
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Die mogelijkheid bestaat bij de kinderen nog niet, en ook
onze groote dichters, zooals Gezelle, De Koninck en Vondel
bezigen veel volksvergelijkingen.
Bovendien, zij zijn vooral affectief. gevoelwekkend, en
op dat vermogen heeft het veelvuldig gebruik geen macht. De
volksvergelijkingen zijn echte gevoelsuitdrukkingen en maken
dus een eigenaardig deel uit van onzen taalschat.
Steller stipt nog twee voordeelen aan, die verbonden zijn
aan de kennis van de volksvergelijkingen : 1° Zij geven een of
meer hoofdtrekken van veel dieren, waardoor het karakter
bepaald wordt, volgens hetwelk de dieren in fabels en allegorieën handelen ; 2° Zij verklaren menige leenspreuk, die in de
vergelijking haar oorsprong vindt.
Hij besluit zijn verhandeling met een dubbelen wensch :
Mogen onze volksvergelijkingen eene ruimere plaats bekomen
in de gewone woordenboeken, ook in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal; mogen allen, die voor het volk moeten
optreden, veel vergelijkingen en andere figuren uit de volkstaal
gebruiken; door zulke taal zijn zij zeker te boeien en te overtuigen.
b] De heer GOEMANS leest vervolgens eene eerste nota
over Nederlandsch Spraakleer. Hij zal die in de Maartvergadering door eene tweede laten volgen.
— De heer Voorzitter wenscht den heer Joos geluk
met zijne voordracht, en stelt v(iór het stuk in de " Verslagen en Mededeelingen " op te nemen.

DAGORDE.
1°)Académie Royale de Belgique.Viering van haar
150-jarig bestaan :1772-1922. -- Bij brieve van 21 December 1921, verzoekt dit geleerd Genootschap de Koninklijke
Vlaamsche Academie zich op de plechtigheid door eene
afvaardiging te laten vertegenwoordigen. — De Academie
beslist dien eervollen last aan de heeren 0. WATTEZ,
Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. A. DE CELLENEER op
te dragen. De heer WATTEZ wordt verzocht, op de feestvergadering, een adres aan de Académie Royale de
Belgique aan te bieden.
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2°) De " Brabanconne " : Vlaamsche tekst, Bij
brieve van 23 December herinnert de Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten aan het verzoek tot de
Academie gericht, een Vlaamschen tekst voor de" Brabanconne '' te willen opstellen.
In overleg met Prof. J. VERCOULLIE stelde de
Bestendige Secretaris, in vergadering van 28 September,
de vraag, of " het niet doelmatiger zou zijn dat door den
Minister een prijskamp te dien einde uitgeschreven
worde ".
De Minister zond, den 3 October, aan den Bestendigen Secretaris enkele exemplaren van de Fransche
Brabanconne, die ontleend is aan den tekst van Minister
Charles Rogier, en liet weten dat het in zijne bedoeling
niet lag een staatsprijskamp uit te schrijven.
Om aan den wensch van den Heer Minister alle
mogelijke voldoening te geven, stelt het Bestuur voor, bij
dringendheid, een prijskamp te openen, voor het schrijven
van een Vlaamsch couplet, dat zou overeenstemmen
met den medegedeelden Franschen tekst : daarvoor zou
een prijs van 100 fr. worden uitgeloofd en het daartoe
noodige geld zou genomen worden op het Karel BouryFonds, dat thans over een batig slot van ongeveer
3000 fr. beschikt. (Aangenomen.)

Uiterlijk l en Mei zouden de mededingers hun stuk
ter Secretarie der Academie moeten inzenden.
3°) Jury voor den Beernaert-prijs. VIJFDE TIJDVAK :
1920-1921. — Voor gemeld tijdvak zijn 26 boeken ingekomen.
Worden tot leden van de Jury benoemd, de heeren
Dr. LOD, SCHARPÉ, Dr. LEO VAN PUYVELDE, Dr. A.
VERMEYLEN en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
Onmiddellijk zal daarvan kennis gegeven worden
aan den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten,
tot benoeming van den afgevaardigde der Regeering.
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De afkondiging van den uitslag zal op de Plechtige
Vergadering van het jaar 1922 plaats grijpen.
4.) Lezing door den heer Gustaaf Segers : Vondel,
onze Vlaamsche Dante. — De heer Segers spreekt over
het zesde eeuwfeest van het afsterven van den grooten
dichter der Divina Comedia, hetwelk verleden jaar in de
Koninklijke Vlaamsche Academie werd gevierd. In 1916
was het driehonderd jaar geleden, dat Shakespeare te
Stradford on Avon stierf. Hadde toen de vreeselijke
wereldoorlog niet gewoed, hadden wij niet onder de
vijandelijke bezetting geleefd. dan hadde de Koninklijke
Vlaamsche Academie voorzeker den onster fe lijken dichter
van Hamlet hulde gebracht. Thans doet de heer Segers
dit op beknopte wijze. Hij hoopt, dat het derde eeuwfeest
van Molière, den grootsten Franschen dichter, geboren
den 15 januari 1622, in de Koninklijke Vlaamsche Academie niet onopgemerkt zal voorbijgaan.
Joost Van den Vondel, de evenknie van Dante
Allighieri, heeft met den grooten Florentijn de treffendste
overeenkomst. Spreker legt er zich op toe deze te doen
uitschijnen. Ook drukt hij vooral op het Vlaamsche

kunstkarakter, op de Vlaamsche kleur van den dichter van
Lucifer, zonder na te laten op zijn heerlijk genie te wijzen.
Hadde joost Van den Vondel in eene wereldtaal geschreven, dan ware hij, evenals Dante, Shakespeare en Molière,
wereldberoemd geweest; de taal, waarin hij zijne meesterwerken schreef, is de onze ; daarom is hij ons dubbel
dierbaar.
Leescomiteit s Wetenschappelijke werken.
Bij de laatste omvraag deelt de heer Bestuurder een
schrijven mede tot de Academie gericht door den heer
Dr. SCHUYTEN, waarbij deze protest aanteekent tegen
het feit dat aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
geweigerd werd leden voor te stellen voor een keurraad,
die de wetenschappelijke werken in 't Nederlandsch
geschreven, zou beoordeelen.
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genoemden brief gaat men dus voort wetens en willens de voortbrengselen der Vlaamsche schrijvers te
ignoreeren, vooral op wetenschappelijk terrein. Hadde de
vorige Minister van Wetenschappen en Kunsten, nu
afgetreden, geweten dat tijdens de periode 18981914,
ongeveer 225 Vlaamsche geleerden — natuurkundigen,
ingenieurs, geneesheeren nagenoeg 800 Vlaamsche
oorspronkelijke memories in het licht gaven, dank zij de
Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen en het
bezielend woord van den fieren rechtzinnigen Vlaming,
JULIUS MAC LEOD, hij zou in het onderhavig geval meer
voorkomend zijn opgetreden. En, let wel, gedurende
bovenvermelde periode werden door tal van diezelfde 225
Vlaamsche geleerden ook nog een zeker getal werken in
het Fransch, Engelsch en Duitsch uitgegeven ! Hé, wat
zou de opbrengst van het Vlaamsche land wel niet
geweest zijn — altijd gedurende bedoelde periode —
hadden de Vlaamsche geleerden bij hun arbeid dezelfde
geestelijke en materieele voordeelen genoten als de
Fransch-schrijvenden? Is onze Universiteit niet nog steeds
zoek hier, in ons eigen huis? En hebben wij zooveel
gelegenheid als de Fransch-schrijvenden om onze werken
gedrukt te zien? En als ons die gelegenheid grootmoedig
door de Belgische Regeering wordt aangeb oden, dan
eischt deze dat wij, de Vlamingen, ons voorafgaandelijk
aan de goedkeuring van onze Fransch-sprekende broeders
onderwerpen. Althans, enkel na een protest kwam aan
deze oekaze een min of meer gunstige wijziging!... "
Die gegevens zijn welsprekend. Zij zullen dan ook
aan den heer Minister medegedeeld worden.
— De vergadering werd om vier uur gesloten.

DE BIBLIOGRAPHIE
VAN

STARTER'S
" FRIESCHEN LUSTHOF "
DOOR

LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

M. M. Kleerkooper, welke, ongelukkig voor de wetenschap, sedert eenige jaren overleden is, heeft in 1911 eene
Bibliographie van Starter's werken laten verschijnen --- een
werk waaraan hij jaren lang heeft gearbeid en dat inderdaad
zeer veel nieuws over 's dichters pennevruchten bevat.
Nu zou men kunnen denken dat waar zulk een beslagen
bibliograaf ten behoeve van zijne studie de meeste bibliotheken
van Europa doorsnuffelde, dat dan ten minste wat betreft het
voornaamste werk van Starter, zijn Friesche Lusthof, alle
bibliografische moeilijkheden voor goed uit den weg zijn
geruimd en dat wij thans èn over inhoud, èn over volgorde der
verschillende uitgaven volkomen ingelicht zijn.
Dit is echter het geval niet. Ondanks alle moeite in dezen
genomen, staan wij nog steeds voor raadsels en moeilijkheden.
De lezer (voor zoo ver hij geen beproefde Starter-kenner is)
zal mij wellicht vragen van welken aard die raadsels zijn, en
waarin de moeilijkheden nu eigenlijk bestaan.
Ik kan het hem gemakkelijk voor oogen leggen.
Ziehier de Chronologische Lijst der uitgaven van den
Frieschen Lustho f, zooals Kleerkooper die geeft
De eerste uitgave verscheen te Amsterdam, bij Dirc Voscuyl in 1621.
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De weduwe D. Voscuyl (1) gaf nadien een uitgave zonder
jaartal — maar van 1623 (2) (vermeerderd door Starter). Op het
titelblad staat " tweede druk ".
Hierop volgt een nieuwe uitgave van de zelfde weduwe,
insgelijks zonder jaartal ^- maar van 1624 (2), (door Starter
ook vermeerderd), met de vermelding " derde druk ".
In 1626 verschijnt te Utrecht, bij Amelis Jansz eene uitgave,
waarop men leest " vierde druk ".
Het jaar nadien, 1627, hebben wij dan eene uitgave Amsterdam, Hessel Gerritsz, met de vermelding " vierde druk " (Nogmaals? Wij zouden dan toch " vijfde druk " verwacht hebben).
Eene uitgave van vóór 1628 met de vermelding " vijfde
druk " heeft Kleerkooper niet gevonden. Wel eene veel
latere uitgave met deze aanwijzing.
Dan verschijnt zonder jaartal (maar in 1628) eene uitgave
Amsterdam, Hessel Gerritsz, met vermelding " sesten (sic)

druk " (2).
Hierna verwacht men eene uitgave, getiteld " zevende
druk ". Doch heeft Kleerkooper er alweer geen spoor van
teruggevonden.
In 1628 verschijnt te Utrecht bij Amelis Jansz (de datum
staat niet op het titelblad, maar op het tweede deel : boertigheden, 1628) een uitgave waarop staat " achste (sic) druk ".
Nu verwacht men een uitgave met de vermelding " negende
druk ". Maar neen : in 1634 verschijnt te Amsterdam bij Broer
Jansz een uitgave, waarop men leest " vijfde druk "!
Bij het eerste zicht, zou men a priori kunnen denken dat de
chronologie bij Kleerkooper in de war is. Het feit dat er bij
hem op de aangewezen chronologische plaats geen vijfde druk
(1) De weduwe Dirc Voscuyl heette Aafje Willems. De datum van
dit huwelijk is onbekend. Het werd bezongen door Bredero. (Binger
uitg. III, blz. 246.) Uit dit " Bruyd-Lofs-Gedicht " blijkt dat Voscuyl
lid van de kamer den Eglentier was. Dirc Voscuyl niet te verwarren
met zijn broeder M. P. Voscuyl, rederijker en tooneelschrijver.
(2) Alle deze datums volgens Kleerkooper. Ik heb ze gecontroleerd :
zij zijn juist bevonden.

-27-voorkomt, wekt het vermoeden dat de uitgave van Broer Jansz
wezenlijk de vijfde druk is en dat de andere uitgaven hierop
volgen. Doch sta ik er voor in : de chronologie is bij Kleerkooper heelemaal in orde : Hessel Gerritsz is in 1632 overleden ; zijn zesde druk is dus wel van vóór dien datum. De
achtste druk is wel van 1628: En niettemin wordt de uitgave
van 1634 een vijfde druk genoemd !
Dat lijkt heel zonderling
maar het is nu eenmaal zóó.
Ten slotte krijgen wij nog eene uitgave zonder jaartal, maar
uit het midden der 17de eeuw, te Amsterdam bij Otto Smient.
De brave Smient schijnt er niet wijs uit te zijn geworden hoe
hij zijne uitgave moest betitelen. En na eenigen tijd geaarzeld
te hebben nam hij een heroïsch besluit : Hij schreef op den
titel " Den laetsten druk ". Zoo was hij ten minste zeker
van zich niet te vergissen !
In de tweede helft der 17 de eeuw werd Starter's Lusthof,
voor zoo ver ons bekend, niet meer herdrukt (1).
Evenmin in de 18 de eeuw.
In 1864 bezorgde van Vloten er een nieuwe uitgave van,
en stelde op zijnen titel " den zesden druk "!
Zooals men ziet, was men in 1864 niet zeer goed op de
hoogte van de bibliographie van Starter's werken.
Van Vloten had heel gerust op zijne uitgave " elfde druk kunnen stellen.
*
**
Herlees die chronologische lijst aandachtig : het valt in
het oog dat zij onmogelijk volledig kan zijn. Er moeten ongetwijfeld uitgaven bestaan hebben, waarvan Kleerkooper geen
enkel exemplaar heeft kunnen opsporen.
Bij een eerst onderzoek door mij ingesteld, was ik tot de
slotsom gekomen dat er twee uitgaven spoorloos verdwenen
waren : een uitgave van Hessel Gerritsz van vóór 1628, met
" vijfden druk " op den titel -- en een uitgave van een onbekenden uitgever met de vermelding " zevende druk ".
Maar ik had het mis : alhoewel Talleyrand zei : " Méflez
vous du premier mouvement ^-- c'est le bon! " -- was mijn
" premier mouvement " een zeer oncritische misslag geweest.
(1) Zie echter hier verder, blz. 36, de door mij gedane opmerking.
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Er ontbreekt slechts een enkele uitgave in de chronologische lijst.
Onnoodig te zoeken naar eene uitgave met " zevende
druk " op den titel. Men zal die nooit vinden : om de eenvoudige reden dat zij nooit bestaan heeft.
Maar er moet nog gevonden worden eene uitgave van
Hessel Gerritsz met de vermelding " vijfden druk ". En die
uitgave moet van een heel ander formaat zijn dan alle tot dus
ver bekende Starter's uitgaven : zij moet een octavo-druk zijn
geweest,
Dit alles is van mijnentwege heel stout gesproken, ik
vrees ten minste dat het dien indruk op den lezer maakt. Hij
zal mij wellicht vragen welke bewijzen ik aanvoeren kan, om
mijne zienswijze zoo categoriek uit te drukken.
Ik ben inderdaad het bewijs schuldig en wil mij aan deze
verplichting niet onttrekken.
Het beste middel om dit op bevattelijke wijze te doen, zal
wel zijn, meen ik, in korte trekken de geschiedenis op te maken
der verschillende uitgaven van den Frieschen Lusthof.
^
^ *

Einde 1620 --- of misschien in de allereerste dagen van
1621 (1) ,--r verliet Starter het stadje Franeker, om zich te
Amsterdam te vestigen : Hij had het plan opgevat eene
volledige uitgave te bezorgen van zijne tot dusver verstrooide
gedichten.
Hij kwam in betrekking met den uitgever Dirc Voscuyl.
En deze nam op zich alle onkosten van platen-versiering en
muziekkruk, die moesten dienen voor eene pracht-uitgave van
's dichters pennevruchten. Tegen die zware onkosten kon de
schrijver niet : Starter is heel zijn leven een arme drommel
geweest, en vooral in 1621 was hij om geld verlegen --r hij was
toen immers bankroet te Franeker.
Dirc Voscuyl vertrouwde het zetten van het boek aan
Paulus van Ravesteyn, den Amsterdamschen bekenden spe(1) Starter's Daraide werd te Amsterdam opgevoerd 25 Februari
1621. In de uitgave van dit stuk staat een opdracht aan Theod. Gras
winckel, door den dichter onderteekend tot Amsterdam den 25 Feb.1621.
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aan Jan van de Velde.
Nauwelijks had nu de dichter zijne laatste drukproeven
nagezien of daar vernam hij dat een uitgever, zonder zijne toestemming en buiten zijn weten om, zijne gedichten in het licht
had gezonden.
Starter had nog juist den tijd om zijn woede te luchten in
een " voorrede " in verzen, welke niet eens in alle exemplaren
kon geplaatst worden (er waren er reeds weggezonden). In dit
stuk noemt de dichter die uitgave " eene vodderij ",
By een geschraept door een, die (soo ick acht) verloren
Heeft red'lijckheyd en schaemt : want d'Eerdief van mijn lof
Nam tegens mynen wil die Bloemen uyt myn Hof,
En heeft na syn vernuft en beestigheyd haer bladen
Met vlecken grof en veel belemmert en beladen,
En soo ten thoon gesteld...

Eekhoff, die in 1862 eene Bloemlezing uit Starter's werken bezorgde, voorafgegaan door een levensschets, heeft dien
tekst gekend en poogde te komen achter die uitgave waartegen
Starter protesteerde; doch kon hij er de hand niet op leggen.
En nu meende Eekhoff het bericht van Starter, met wat
fantasie erbij te kunnen inkleeden en op zijne wijze uitleggen.
Ziehier hoe volgens hem de zaak toeging : Terwijl van
Ravesteyn aan het drukken was, zou iemand de drukproeven
bekomen hebben, en alhoewel hij stellig beloofd had er geen
gebruik van te maken, zou hij zoo onbeschaamd zijn geweest
het Liedboek na te drukken, met allerlei grove drukfouten op
den hoop toe.
Van Vloten (1864) nam het verhaal van Eekhoff over. En
tot zelfs van Someren deed hetzelfde, alhoewel hem de ongeoorloofde nadruk in de handen gekomen was. De UniversiteitsBibliotheek van Utrecht was immers een exemplaar machtig
geworden (1). Het is getiteld " Startar's (sic) Lusthoo f ken ";
de uitgever heet Jan Amelissoon (in het vergulde A B C) te
Utrecht. De druk is ongedateerd, maar stellig van 1621.
(1) Lang heeft men gemeend dat dit exemplaar een unicum was.
Kleerkooper heeft er echter een tweede gevonden in de stadsbibliotheek
te Breslau.
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Aan Kleerkooper komt de eer toe het eerst een einde
gesteld te hebben aan de " legende van de ontfutselde druk„
proeven ".
Die geleerde heeft het Lusthoofken aandachtig met den
Frieschen Lusthof vergeleken — en de uitslag van dit onderzoek was dat Amelissoon zeer zeker de proeven van het
groote liedboek niet heeft gekend. Niet alleen verschilt de
volgorde, maar op menige plaats wijkt de Utrechtsche tekst
ook af, en wijst blijkbaar op een andere bewerking.
De ware toedracht der zaak is dus de volgende : Starter's
verzen waren vóór 1621 in allerlei liederbundels verspreid en
van de bruiloftsgedichten waren er afzonderlijke uitgaven verschenen (1). Jan Amelissoon, die een zekere bewondering voor
Starter's talent had, verzamelde heel dien dichtschat, en zonder
de toestemming van den schrijver te vragen, legde hij de hand
op zijn literairen eigendom en besloot eene volledige uitgave
der gedichten in het licht te zenden.
Nu vernam hij dat Dirc Voscuyl (2), in overeenstemming
met Starter, ook eene uitgave aan het drukken was. Hij beloofde
toen van zijn voornemen af te zien. Hetgeen niet belette dat hij
zijne belofte verbrak... en het Lusthoofken de wereld inzond.
Starter, zooals wij gezien hebben, beschuldigde Amelissoon
eene uitgave te hebben bezorgd welke vol grove fouten was.
Uit Kleerkooper's onderzoek is alweer gebleken dat dit verwijt
heelemaal ongegrond is. De Utrechtenaar heeft integendeel de
vroegere teksten getrouw afgedrukt en tot zelfs de spelling van
Starter geëerbiedigd. Alleen zijn naam op het titelblad is leelijk
verknoeid.
Desniettemin heeft Starter gelijk die uitgave eene vodderij
te noemen (Kleerkooper vestigt hierop de aandacht niet, waarin
(1) Kleerkooper is er in geslaagd enkele dier liederbundels terug te
vinden, doch niet alle.
(2) jan Amelissoon is in de eerste helft van 1621 in betrekking
met D. Voscuyl geweest. Starter's Daraide verscheen 1621, met op een
gedeelte der exemplaren het adres " Dirc Voscuyl ", en op het ander
gedeelte het adres " jan Amelissoon, in het vergulde AB C, tot Utrecht ".
Hetgeen bewijst dat beide in de drukkosten tusschen gekomen zijn.
(Cf. Starter's Bibliogr., blz. 6.)
In 1621 gaf J. Amelissoon ook een Ode uitgave van Starter's Nieuwen Kuyper (Ibid., blz. 19).
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hij verkeerd doet). Uit een bibliografisch oogpunt is die kleine
16°-.druk, zonder platen, en enkel muziek bij een paar stukken,
in vergelijking met den pracht-quartijn van Dirc Voscuyl een
echte vodderij.
Starter's woede laat zich overigens niet alleen verklaren
wegens de onkiesche handelwijze van Jan Amelissoon : nog
eene tweede overweging moet er niet weinig toe bijgedragen
hebben om hem erg boos te maken. De Utrechtsche druk zal
ongetwijfeld een zeer goedkoope uitgave zijn geweest — en
zoo iets was wel van aard om den verkoop van de dure prachtuitgave te belemmeren. Inde ire!
De vrees van Starter bleek echter in dit opzicht ongegrond : de verschijning van den Frieschen Lusthof was een
ongehoord succes ; de exemplaren werden gemakkelijk aan den
man gebracht — en het duurde dan ook niet lang of er moest
aan eene tweede uitgave gedacht worden. De dichter vervaardigde zelfs eene reeks nieuwe stukken ter opneming in den
herdruk.
Intusschen was Dirc Voscuyl overleden : hij werd den
2 Juni 1623 ten grave gedragen. En het was zijn weduwe, die
den " tweeden druk " (zonder jaartal, maar nog in 1623) met
de nieuwe bijdragen in het licht zond.
De tweede uitgave verkocht even gemakkelijk als de
eerste. En het jaar nadien, 1624, verscheen reeds bij de zelfde
weduwe den " derden druk " (zonder jaartal op den titel),
insgelijks met nieuwe gedichten vermeerderd.
De bitsige aanval van Starter tegen den Utrechtschen
plunderaar schijnt intusschen, financiëel gesproken, niet veel
kwaad aan den verkoop van het Lusthoo f ken gedaan te hebben.
En toen nu de laatste exemplaren uitverkocht waren,
meende de opvolger van J. Amelissoon, zekere Amelis Jansz
of Janssoon (1), opnieuw een goede zaak te kunnen doen met
Starter's liedboek nogmaals uit te geven.
(1) Ik neem deze gelegenheid te baat om te wijzen op hetgeen in
mijn oogen eene dwaling van Kleerkooper is. Naar aanleiding van
Starter's aanval schrijft hij (blz. 26) : " Het maakt een komisch effect
de wraakzuchtige woorden van den dichter in genoemd voorberichtje
te lezen, en te bedenken dat enkele jaren later bij den zenden uitgever
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Doch aan het eenvoudig herdrukken van het Lusthoo f ken,
zooals het in 1621 verschenen was, viel niet meer te denken,
nu de dichter zelf zijn tekst herzien, verbeterd en vermeerderd had.
Amelis Jansz (die als uitgever een nogal ruim geweten
schijnt gehad te hebben) maakte het zich gemakkelijk : hij
drukte de 3 de uitgave letterlijk na. Die druk verscheen in 1626,
met op den titel " vierden druk ". Hij is in hetzelfde 16°-formaat als het Lusthoof ken.
Of Starter deze nieuwe onbeschaamdheid der Utrechtsche
firma ooit geweten heeft ? Dit valt zeer te betwijfelen : sedert
1625 was hij uitlandig. In dienst getreden van den graaf van
Mansvelt, had hij in 1625 en 1626 den oorlog in Duitschland
met hem medegemaakt en was in September 1626 aan de grens
van Hongarije in zijn 33ste levensjaar gestorven (1).
Toen de vierde druk van Amelis Jansz verscheen, was de
weduwe D. Voscuyl, Aafje Willems, reeds hertrouwd met
zekeren Hessel Gerritsz. — Het huwelijk is van 30 Aug. 1624.
En sindsdien zette de tweede echtgenoot de firma Voscuyl
voort. Vreezende dat er te Utrecht of elders een herdruk van
het Liedboek zou uitkomen, had Hessel Gerritsz zich in 1625
tot de Staten-Generaal gewend om een verlenging van Octrooi
voor den Frieschen Lusthof te verkrijgen, maar dit verzoek
werd 8 September afgewezen (Kleerkooper, bl. 50) zoodat er
van wettelijke vervolgingen tegen den uitgever van 1626 geen
sprake kon zijn,
En toen de laatste exemplaren van den derden Amsterdamschen druk uitverkocht waren, bezorgde Hessel Gerritsz een
nieuwe 4°-uitgave, in 1627. Op het titelblad kwam de aanwijzing " vierden druk, " evenals op de Utrechtsche uitgave
van 1626.
verschillende zijner gedichten in het licht kwamen. " Het valt voor mij
niet te betwijfelen dat de Jan Amelissoon van 1621 (in den vergulden A B C) een ander persoon is als de Amelis Janssoon van 1626
(in de lijnmerckt).
(1) Cf. dienaangaande het belangrijk opstel van Kleerkooper
" Starter's laatste levensjaren " in Taal en Letteren, 1903. Een tegenhanger van dit stuk hoop ik binnen kort te kunnen leveren : " Starter's
jongelings jaren " waarin ik, met behulp van tot dus ver ongebruikte
gegevens, zal aantoonen hoe de jonge Engelschman er op korten tijd
toe kwam een van onze beste Nederlandsche dichters te worden.
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Waarom vierde druk?
Omdat de Amsterdammer natuurlijk geen rekening houden
wilde met de uitgave van Amelis jansz, welke hij als een
onbeschaamde nieuwe letterdieverij beschouwde. Van vergissing van zijnentwege kan er hier geen sprake zijn : hij
handelde stellig wetens en willens.
Maar tot nogtoe waren alle uitgaven der firma Voscuyl
en opvolgers quartijnen geweest. Wie zich een Starter wilde
aanschaffen, en den hoogen prijs niet betalen kon of wilde,
moest zich noodzakelijk bij den Utrechtschen concurrent gaan
voorzien. Deze overweging bracht Hessel Gerritsz er toe om
op zijne beurt voor goedkoope uitgaven te zorgen en hij
besloot den Frieschen Lusthof 8° en 16° uit te geven.
De 16.-uitgave (het formaat zelf der Utrechtsche drukken)
verscheen in 1628 (1) met de vermelding " sesten druk ".
Die druk moet dus voorafgegaan zijn van een " vijfden
druk ", welke Kleerkooper niet teruggevonden heeft en diensvolgens niet heeft kunnen beschrijven : hij moet een 8°-druk
zijn geweest.
En aangezien de Ode Amsterdamsche uitgave van 1627 is,
en de 6de van 1628, moet de vijfde druk van 1627 of 1628 zijn.
Men zou kunnen gelooven dat het bestaan van dezen
8.-druk van mijnentwege eene gissing in den blinde is.
Maar ik heb bewijzen :
In den magazijn-catalogus van den boekhandelaar Hendrik
Laurensz, gedrukt te Amsterdam 1638 (Bibliotheca Laurentiana), wordt bl. 170 vermeld als zijnde voorhanden :
Liedboeck door I. I. Starter, in 4° . . [prijs] 1 (guld) 10 (stuivers)
„
idem in 8° ..
. . 3 (stuivers)
idem in 16° .
. . 6 (stuivers).

Kleerkooper heeft dien tekst gekend : hij haalt hem aan in
de Inleiding (bl. XX) en voegt erbij : " Octavo-uitgaven van
't liederboek zijn mij nochtans niet voorgekomen ".
Voor zoo ver mij bekend, is de toestand sedert 1911 nog
niet veranderd. Toch lijdt het geen den minsten twijfel dat een
8.-uitgave (geen meervoud, als u belieft, zooals bij Kleerkooper)
(1) Kleerkooper, bl. 37 ; er is geen datum op den titel.
Versl. 1922
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bestaan moet hebben, aangezien er in 1638 uitdrukkelijk melding
van gemaakt wordt en dat wij er zelfs den prijs van kennen —
een prijs die verschilt van de andere formaten — ja, zonderling
genoeg, de helft is van het 16°.
En aangezien er nu slechts één enkel nummer in de
chronologische lijst open blijft, dan moet die 8°-uitgave wel
den " vijfden druk " v an Hessel Gerritsz zijn.
Intusschen schijnt de 16.-uitgave van Hessel Gerritsz zijn
concurrent uit het veld niet te hebben geslagen. Want toen
Amelis Jansz zag dat zijne 4de uitgave uitverkocht was, liet hij
zich niet afschrikken en bezorgde nog een nieuwen 16°-druk
in 1628.
Op het titelblad staat aldaar " achste druk ". Waarom

achtste?
Hessel Gerritsz (wij hebben het gezien) had zijne persoonlijke redenen om den Oden druk van Amelis Jansz in zijne telling
niet mede te rekenen.
Doch nu spreekt het van zelfs dat het van den Utrechtenaar niet te verwachten was dat hij zijn eigen nadruk zou
overslaan. En nu de vierde Utrechtste druk medetelde, werden
voor Amelis Jansz de 4 e, 5 e en 6 e uitgaven van Hessel Gerritsz,
respectief 5 e, 6 e en 7 e druk.
Een uitgave met " zevende druk " op het titelblad heeft
dus nooit bestaan.
Uit een zuiver bibliographisch oogpunt heeft Amelis Jansz
volkomen gelijk : Zijne uitgave moet inderdaad de achtste zijn
geweest.
Zoo zij in de lijst van Kleerkooper enkel n r 7 draagt, is
dit omdat de vijfde druk van Hessel Gerritsz nog niet werd
ontdekt,
Eenige jaren na het verschijnen van dien 8sten druk, overleed Hessel Gerritsz : hij werd ten grave gedragen 4 Sept. 1632.
Of nu zijne weduwe Aafje Willems hem overleefde en de
zaak eengen tijd voortzette, of integendeel de firma dadelijk
geliquideerd werd, weet ik niet te zeggen.
Wij kunnen enkel vaststellen dat de platen van Starter's
liederboek aangekocht werden door den boekhandelaar Broer
Jansz — hoogst waarschijnlijk met het fonds der nog onver-
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alweer uitverkocht was, haastte zich Broer Jansz het boek
opnieuw te herdrukken.
Maar nu stond hij voor een moeilijk geval : Welk nummer
zou hij aan zijne uitgave geven ?
Stelde hij zich op het standpunt der firma Voscuyl, wier
platen hij opgekocht had, dan moest er op zijn nieuwe uitgave
" zevende druk " komen. De nadrukken van Amelis Jansz
telden immers in dit geval niet mede.
Doch zoo hij op ,die wijze handelde, deed hij tamelijk
onvriendelijk tegenover zijn Utrechtschen confrater en kon hij
hem te recht belgen.
Stelde hij zich integendeel op het standpunt van Amelis
Jansz, en hield hij rekening met alle uitgaven, dan moest er op
zijn boek " negende druk " staan, maar hiermede brak hij met
de traditie der Voscuyls af, en erkende het goede recht van de
Utrechtsche nadrukken en dit wenschte hij blijkbaar ook
niet te doen.
Na eenige aarzeling schreef hij noch zevende, noch
negende — maar wel " vijfde druk " op zijn titel.
Waarom vijfde ?
Omdat zijne uitgave wezenlijk de vijfde quarto-druk is.
Broer Jansz, zooals men ziet, besloot enkel met het formaat
rekening te houden en zoo vielen de twee 16°'s van Amelis
Jansz in de telling weg; maar om de zelfde reden viel ook
weg de zesde druk van Hessel Gerritz (insgelijks een 16°),
alsook zijn vijfde, de dus ver verloren druk ; ik heb immers
aangetoond dat het een octavo was.
Op die wijze werd Broer Dansz's vijfde druk de voortzetting van Hessel Gerritsz vierden -- welke dit nummer
gekregen had, alhoewel er ook een vierde 16°-druk voorafgegaan was.
De oplossing door Broer Jansz aan de moeilijkheid gegeven, toont aan dat hij een behendig man was. Handelend zooals
hij deed, was hij zeker van niemand te krenken.
*
**

Er blijft nog te bespreken een uitgave van 0. Smient,
zonder jaartal, maar uit het midden der 17 de eeuw, waarop de
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uitgever " laetsten druk " stelde, omdat hij waarschijnlijk niet
wijs kon worden uit de berekening der drukken.
Die druk is een 16°. Hier staan wij voor een echte volksuitgave van Starter's liederen. 0. Smient had, zooals bekend,
de specialiteit der blauwboekjes en der goedkoope volksliteratuur. De nieuwe uitgave beantwoordt dan ook heelemaal aan
hetgeen wij van dezen drukker mogen verwachten. Geen
muziek meer ; heele gedeelten van het liedboek worden weggelaten (de lange bruiloftsgedichten); alleen wordt behouden
wat in den smaak van het volk kan vallen. — Drie goedkoope
houtsneden en zeer gewoon papier !
Het is bekend hoe volksboekjes van dien aard meestal
ras verdwijnen. Van Smient's uitgave is dan ook slechts een
enkel exemplaar overgebleven. Het berust in het British
Museum te Londen.
Of deze uitgave wel de eenige van dien aard is, welke van
Starter's liedboek verscheen ? Het zou mij erg verwonderen,
gezien die dichter lang zeer populair gebleven is.
Ik acht het dan ook waarschijnlijk dat er nog andere volksuitgaven bestaan hebben. Zoo iemand zich over de verdwijning
van die boekjes verwondert, vestig ik zijn aandacht op Starter's
Steekboekje (ook een volksboek) waarvan ons geen enkele
17d-eeuwsche uitgave overgebleven is : Kleerkooper heeft geen
andere kunnen ontdekken dan 18d-eeuwsche.
Indien ik dus hoogerop schreef dat er slechts ééne uitgave
op Kleerkooper's lijst ontbrak, bedoel ik uitgaven uit de eerste
helft der 17de eeuw; dit zijn uitgaven waarop een nommer staat.
Bij volksboekjes geeft men nooit aan, de hoeveelste druk het is.
*
**

Ik heb in de vorige bladzijden aangetoond hoe de verschillende uitgevers van den Frieschen Lusthof bij de telling der
uitgaven te werk zijn gegaan — een vraagstuk door Kleerkooper heelemaal ter zijde gelaten — misschien omdat hij
er niet klaar in zag.
De heele zaak wordt echter klaar en duidelijk wanneer
men aanneemt :
1 . dat de firma Voscuyl en opvolgers in hunne telling de
nadrukken van Amelis Jansz niet mederekenden, omdat zij
deze als louter letterdieverijen beschouwden.
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uitgaven natuurlijk rekening houden wilde. Voor hem was
diensvolgens de 6de druk van Hessel Gerritsz een 7 de druk.
30 dat Broer Jansz, om geene keuze te moeten doen tusschen die twee tellingen, op zijne beurt nu enkel met het
formaat rekening hield, en zoo vielen alle 8°'s en 16°'s weg.
Drie tellingen dus !
Geen wonder dat waar wij thans voor eene chronologische lijst staan waar verschillende uitgevers hunne drukken op
uiteenloopende wijze berekenen, deze lijst bij het eerste zichtwel een echte hutsepot lijkt !
Van het standpunt der 17 d-eeuwsche uitgevers uitgaande,
heb ik trachten te bewijzen dat er van het terugvinden eener
uitgave, betiteld " zevende druk ", geen sprake kan zijn.
Maar er moet nog gevonden worden eene uitgave (van
1627 of 1628) van Hessel Gerritsz, met de vermelding " vijfde
druk "
Zonder dien druk is immers 1° de telling der Voscuyls niet
juist; 2° evenmin de telling van Amelis Jansz : zijn 8ste uitgave moet door zeven drukken voorafgegaan zijn, en Kleerkooper heeft er slechts zes.
Die 5de druk moet een octavo zijn : hetgeen ik bewijs door
den Catalogus van Hendrik Laurensz, alsook door de telling
van Broer Jansz.
Laat ons hopen dat de zoek geraakte uitgave weer ergens
te voorschijn komt.
Ik geef toe dat het terugvinden van dien druk heelemaal
zonder belang zal zijn voor onze eigenlijke letterkundige
geschiedenis. Voor wie zich uitsluitend met den critischen tekst
van Starter bezig houdt en de chronologie zijner werken, komen
enkel in aanmerking de drie eerste uitgaven van den Frieschen
Lusthof, de eenige die bij zijn leven verschenen zijn, en waaraan hij veranderingen toegebracht heeft.
Te beginnen met de vierde uitgave hebben wij te doen
met eenvoudige nadrukken.
Maar al boezems deze " vijfde druk ", evenals de overige
door mij besproken, den zuiveren philoloog geene belangstelstelling in, toch vlei ik mij met de hoop dat mijne kleine biblio-
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grafische schets wel een zeker belang voor de geschiedenis van
den Hollandschen boekhandel zal kunnen hebben.
Wij hebben hier immers een sprekend bewijs hoe Hollandsche uitgevers uit het begin der 17 de eeuw elkander
concurrentie aandeden en hoe zij, waar het te pas kwam,
elkanders uitgaven eenvoudig negeerden.
In dit opzicht is het door mij gegeven staaltje wezenlijk
typisch.
Overigens, al bracht mijne bijdrage geen nieuws bij noch
voor de Letteren-geschiedenis, noch voor de geschiedenis van
den boekhandel, dan noch moest het door mij ondernomen
tijdroovend bibliografisch onderzoek toch eens door iemand
gedaan worden.
De Bibliographie heeft immers als wetenschap hare eigen
eischen : zij wil volledig zijn !
December 1921,
Hof ter Meere.

DE VOLKSVERGELIJKINGEN
IN DE SCHOOL,
DOOR

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

Niet lang hoeft men met menschen uit het volk om te
gaan, om te weten hoe rijk zij aan vergelijkingen zijn, hoe
kwistig zij die in hun gesprekken vlechten.
Ik zal niet beweren dat al de volksvergelijkingen evenveel
waarde hebben. Daar is ook kaf in het koren. Er zijn immers
volksvergelijkingen die op de lippen van beschaafde lieden niet
passen of die, al te plaatselijk van termen en inhoud, alleen in
het dialect en buiten de school moeten blijven. Maar, nadat de
wan haar werk voleindigd heeft, behoudt men nog een zwaren
schat van honderden vergelijkingen die zuiver Nederlandsch
van vorm zijn en alle dagen in gansche streken, ja soms in heel
Vlaamsch-Belgie, uit den mond rollen van ons sprekend en
dichtend volk.
En voor al zulke vergelijkingen zou ik in de school een
plaats willen zien inruimen. Zij kunnen immers goede stof voor
nuttige en aangename oefeningen leveren.
Om de taak van de meesters daarin te vergemakkelijken
en dus zekerder mijn doel te bereiken, zal ik zelf een keus van
dergelijke oefeningen aangeven, die vrij door de belanghebbenden kunnen gewijzigd en aangevuld worden.
*
* *

I. — Ontbind de volgende hoedanigheidswóorden in een
vergelijking : doodbleek, straatarm, glashelder, graatmager,

boutrecht, broodnoodig. vuurrood, loodzwaar, zonneklaar,
stokoud, vogelsnel, zeediep, enz.
Deze en andere samenstellingen in hun enkelvoudige
bestanddeelen doen oplossen is de rechte en kortste weg om ze
te doen begrijpen en naar waarde schatten.
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ÏI. --- Maak samengestelde hoedanigheidswoorden van de
volgende vergelijkingen : zoo hard als ijzer, — zoo rond als
een ei, — zoo donker als een hel, — zoo helder als kristal, ^zoo recht als een lood, — zoo stijf als een stok, zoo zwart
als pek — zoo doof als een pot, — zoo wit als sneeuw, — zoo
blank als een lelie, -- zoo snel als een pijl, — zoo vast als een
rots, enz.
III. 4— Verander den trap van gelijkheid in dien van
meerderheid : zoo bang als een wezel, — zoo bleek als een
linnen, — zoo heet als vuur, — zoo hard als been, — zoo
krom als een sikkel, ^- zoo licht als een pluim, — zoo droog
als poeder, ^- zoo gezond als een bliek, --- zoo gierig als een
Jood, zoo klaar als een oog, — zoo malsch als boter, —
zoo rap als de wind, enz.
Die oefening kan 't gebruik van dan dieper in den geest
prenten.
IV. — Verklaar door aanvulling de volgende vergelijkingen : een man gelijk een boom, '-- beenen gelijk solferstekken, bier gelijk wijn, — een buik gelijk een ton, r-- een
geheugen gelijk een register, — een geweten gelijk een kous, —
een gezicht gelijk een lijk. — haar gelijk zijde, --• een hart
gelijk een steen, — een vuur gelijk een hel, r-- een huis gelijk
een paleis, een mes gelijk een vlijm, --• een stem gelijk een
klok, — oogen gelijk lantarens.
V. — Wat beteekenen de volgende vergelijkingen : een
adem hebben gelijk een paard, .— een baard hebben gelijk een
bok, r- geld winnen gelijk slijk, ^- een hals hebben gelijk een
zwaan, — een hart hebben gelijk een haas, — een leven
hebben gelijk een visch in 't water, — macht hebben gelijk een
paard, — een leven hebben gelijk een hond, --- slagen krijgen
gelijk een ezel, een stem hebben gelijk een nachtegaal, enz.?
VI. -- De volstrekt overtreffende trap wordt dikwijls door
een vergelijking omschreven. Daarop de volgende oefening :
Stel een vergelijking in de plaats van zeer : zeer zwart (schouw,
pek, moor); — zeer wit (sneeuw, melk, zilver); — zeer rood
(haan, vuur, bloed); — zeer bruin (kastanje, Bohemer); — zeer
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geel (was, oker, dooier van een ei); zeer ros (vos, kater) ; —
zeer blauw (schalie, kogel, hemel) ; r- zeer bleek (dood, muur,
lijk, wassenbeeld); — zeer blank (hagel, sneeuw, lelie); — zeer
grauw (asch, pad); .- zeer grijs (vlas, duif, kater); — zeer
groen (gras, gal).
VII..-, Vertaal zonder vergelijking : beven als een riet; —
praten als een papegaai ; -• zingen als een lijster ; — op
malkander gelijken als twee druppels water; --- overeenkomen
als kat en hond ; — lijden als een martelaar; ,-- roepen als een
mosselman; •- zooveel honger hebben als de zee dorst ;
met iemand handelen gelijk de kat met de muis; — zoo moe
zijn als een hond; — branden als een oven; --- blinken als de
zon; — drinken als een snoek; slapen als een roos,
VIII. — Geef de beteekenis van de volgende uitdrukkingen : iemand moeten behandelen als een ei; -r doen gelijk een

kind van den huize; — praten als een gebroken spa; -- in
huis komen gelijk de zon; --- naar iets slaan gelijk de blinde
naar het ei ; — over iets oordeelen gelijk een blinde over de
kleuren; — slapen gelijk de muizen in 't meel; — sterven als
een uitgaande kaars; er uitzien als de dood van Ieper; —
voorbijgaan gelijk de Schelde vóor Antwerpen; — zooveel
zinnen hebben als een garnaal pooien.
IX. ,-- Vernietig de scherts in de volgende uitdrukkingen :

blozen gelijk bloed van rapen ; — zoo welkom zijn als een
hond in een kegelspel; vooruitgaan gelijk boonen knoopen;
— iets gewend zijn gclijk de duivel het branden; -- zoo
noodig zijn als 't vijfde wiel aan een wagen; — die rede houdt
gelijk een spie in 't water; .-- zoo gemakkelijk als met uw
handen aan de lucht te reiken; ^- zooveel helpen als een
water druppel in de zee; — overeenkomen als twee honden
aan éen been; — zoo vet als een reiger op zijn schenen.
X.
Dictaten, lees- en geheugenoefeningen. --- Zoo wijs
als Salomon; — zoo oud als Mathusalem; -- zoo arm als Job;
zoo gierig als een Jood; — zoo sterk als Samson; — zoo
ongeloovig als Thomas; zoo valsch als Judas; zoo zwart
als Lucifer; — boffen gelijk een Franschman; — rooken gelijk
een Turk; ,- krijschen gelijk een Magdaleen.
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Zoo bitter als gal, zoo zoet als suiker. — Zoo dik als
een pad, zoo dun als een pier. — Zoo droog als hooi, zoo nat
als water. — Zoo slim als een advocaat, zoo dom als een uil.
Zoo grof als drol, zoo fijn als zijde. — Zoo zacht als dons,
zoo hard als een kei. --- Zoo heet als vuur, zoo koud als ijs. —
Zoo ijdel als een trommel, zoo vol als een ei. — Zoo groot
als een reus, zoo klein als een boon. — Zoo recht als een
kaars, zoo krom als een krab, — Zoo licht als een pluim, zoo
zwaar als lood. — Zoo mager als een graat, zoo vet als slijk.
Zoo bot als een hak, zoo scherp als een vlijm. --r Zoo slap
als een vod, zoo stijf als een stok.
Wees niet bang als een haas, niet boos als een spin, niet
dom als een kieken, niet fier als een pauw, niet gram als een
haan, niet gulzig als een wolf, niet koppig als een ezel, niet
lekker als een geit, niet listig als een slang, niet lui als een
stek, niet valsch als een kat.
Wees eenvoudig als een duif, gedwee als een lam,
getrouw als een hond, moedig als een leeuw, naarstig als een
bij, geduldig als een schaap, vlug als een vogel, voorzienig als
een mier, wakker als een vink.
Wie loopt en speelt, zal spoedig blozen als een kriek. —
In de school moet ge luisteren als een vink. — Wiens geweten
gerust is, slaapt als een roos. — Zoo gij over zaken oordeelt
die gij niet kent, oordeelt gij gelijk een blinde over kleuren. —
Zoo men u over een geheim ondervraagt, moet gij zwijgen als
een graf. ,-- Schuw altijd de boozen gelijk de pest. -- Reken
niet op schoonheid, zij vergaat gelijk een bloem. -- Neem uw
tijd wel waar, want het leven vervliegt gelijk een rook.
Al deze oefeningen en meer andere die men met de
volksvergelijkingen zou kunnen samenstellen, strekken er
gansch natuurlijk toe den gedachten- en woordenschat der
leerlingen te verrijken, in hen den geest van opmerkzaamheid
te ontwikkelen, hun verbeelding tot het associëeren van gelijkheden op te leiden, hun voor menigvuldige denkbeelden en
gevoelens een echt Vlaamschen vorm te verschaffen, die tevens
een eerste versiersel kan zijn voor hun letterkundige opstellen.
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Die voordeelen zijn, meen ik, onbetwistbaar. Ook zou ik
hier mijn verhandeling mogen besluiten. Maar ik wil nog
antwoorden op de tegenwerpingen die ik, tijdens mijn leeraarschap, daarover gehoord heb.
*
**

Aangenomen, zegt men, dat het nuttig, zelfs zeer nuttig is
in de school vergelijkingen te maken, dan dient er nog onderzocht welke vergelijkingen in 't onderwijs den voorrang verdienen, die door de leerlingen zelf gevonden of die van het
volk. De volksvergelijkingen zullen de leerlingen nu en later
van vader en moeder, op de straat en in het werkhuis leeren ;
zij zullen hun gekneed, gebakken en gesneden voorgezet worden. Waarom er dan den kostelijken schooltijd aan besteed ?...
Ik antwoord : Ik sluit geen nieuwe of te vinden vergelijkingen uit, zooveel te meer dat er onder de volksvergelijkingen
altijd zullen zijn die voor de leerlingen nog onbekend, dus
splinternieuw zijn. Maar zijn degene die zij reeds kennen, niet
een aanmoedigende inleiding om hen nieuwe te doen vinden ?...
Dan, het staat vast dat zij, ten minste later, de volksvergelijkingen in hun gewonen omgang zullen hooren en gebruiken ;
er is dus groot voordeel bij dat zij er reeds in de school kennis
mee maken. Immers, in de school, niet elders, zullen zij er de
waarde van vernemen en ze naar die waarde schatten ; in de
school, wellicht niet elders, zullen zij die leeren zuiveren en
voor later er alles uit weren wat minder deftig, minder edel
zou kunnen zijn.
Zoo leeren zij stilaan al het fleurige en kleurige van hun
volkstaal, ten minste in hun gemeenzaam spreken en schrijven,
overbrengen en worden zij op weg gezet om aangename praters, boeiende vertellers en gezochte volksredenaars te worden.
En heeft de school die daar de opleidster van is, niet een ontwikkelend en hoogst beschavend werk verricht, een werk dat
ten goede komt, niet alleen aan de zeldzamen die zich later op
de letterkunde zullen toeleggen, maar aan al de leerlingen
zonder uitzondering, aan het schamel werkmanskind zoowel
als aan rijkemans zoon ?...
*
**
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Ge schijnt, werpt men nog op, de waarde van de volksvergelijkingen te overschatten. De gewone man bezigt die,
zonder zich van hun inhoud bewust te zijn ; ze zijn voor hem
iets gelijk afgesleten franken waar de beeltenis van verdwenen
is ; ze zijn voor hem haast niets meer dan éen woord, zoodat,
bij voorbeeld, bij - sneeuwwit of zoo wit als sneeuw, het volk
geen voorstelling van sneeuw heeft of voelt, en de heele vergelijking gelijkstaat met het kleurlooze algemeene zeer wit.

Ik antwoord : Ik mag, 't is waar, het belang van de volksvergelijkingen niet overschatten, maar ze onderschatten moogt
gij ook niet.
Nu, ik geef gereedelijk toe dat volksvergelijkingen door
hun veelvoudig gebruik langzamerhand minder representatief
of voorstellend kunnen worden. Doch dat geldt evenveel voor
duizenden door iedereen gebezigde uitdrukkingen van het zuiverste Nederlandsch : door het gebruik verslijt alles. ja, wat
mij persoonlijk aangaat, er zijn in onze taal talrijke woorden en
uitdrukkingen waarvan ik mij, zonder opzettelijke studie, geen
rekenschap zou kunnen geven en die in mijn verbeelding, zelfs
bij hun eerste aanwending, nooit de minste rechtstreeksche
voorstelling gewekt hebben. Ik en een ander, wij nemen ontelbare uitdrukkingen over, zonder ernstig hun oorsprong of
samenstelling na te gaan; veelal is 't ons voldoende te weten
van welke gedachten en gevoelens zij de aangenomen verklanking zijn.
Maar het vastgestelde en erkende verschijnsel bestaat niet
bij de jeugd, vermits het gebruik nog geen sleet op haar taal

heeft kunnen brengen. Veel van wat in later jaren zijn eersten
glans verliezen zal, is voor haar nog nieuw en frisch. De kinderpsychologen, zelfs de opmerkzame lagere onderwijzers
ondervinden alle dagen dat de leerlingen in veel figuurlijke
uitdrukkingen blijven staan bij de stoffelijke beteekenis, die zij,
volwassen personen, niet of toch voorbij zien, daar zij enkel en
rechtstreeks de overdrachtelijke beteekenis in den geest hebben.
De leerlingen zien dus de vergelijkingen; deze hebben
voor hen heel en gansch hun voorstellingskracht. En dat, dat
is een nieuwe reden voor mij om ze in de school binnen te
leiden en te bespreken.
Dan, dat de volksvergelijkingen, hoe menigmaal ook aangewend, toch in staat blijven om te treffen, wordt klinkend

— 45 —
bewezen door de werken van onze letterkundigen. Om mijn
betoog niets van zijn kracht te ontnemen, geef ik geen voorbeelden uit onze prozaschrijvers; alleen dichters, waaronder
zelfs onze verhevenste, zal ik aanhalen.
Zoo lees ik in Eigenaardige Verhalen van THEODOOR
VAN RYSWYCK (volledige werken, uiig. door J. Staes, I) :
Een grooten luchter daelde neer
Van 't zwaer beplakt plafon ;
En scheen door glazen bonken heen
Zoo helder als de zon (blz. 15).
*
Een zichtbre rilling greep hem aen,
En schokte hem de ziel,
Als of de donder uit de lucht
Hem voor de voeten viel (blz. 33).
*
Een ijzing kleurd' hem 't aangezicht
Zoo bleek gelijk de wand (blz. 33).
*
Hij werd zoo bleek gelijk de dood (blz. 38).
*
Hij leefde lijk een koning (blz. 39).
*
De vervaerdheên zijn maar vlagen
Die ons met benauwdheid slagen
En verdwijnen als de rook (blz. 46).
*
Waerop een doodsche stilte heerschte
Als in een graf (blz. 47).
*
Ja, ja, hij brand, ik zie hem smooren
Gelijk een schouw (blz. 49).
*
Zij had hem van jongs af zoo gaerne gezien.
Al zag hij soms zwarter als klaveren tien (blz. 59).
*
De vader zag spraekloos, gedwee als een lam (blz. 66).
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In GEZELLE' S Rijmsnoer (uitg. De Nederlandsche Boekhandel), vind ik de volgende :
Ze draaien of en af
en af en op en omme,
zoo wit als melk, als meel... (blz. 20).
*

Gij allen, even vast
aan 's winters wet gebonden
als stok en steen zoo doof (blz. 104).
*

Hoe kwam u, Pyrus, zulk
een vlage ooit aan te waaien
van tongen rood als vier (blz. 104).
*

Zoo zoet is hij
als honinkraat (biz. 119).
*
. . als de oude Nacht,

te nanoen of te morgen,
ze vangt en in haar handen, grauw
als grijm, ze poogt te worgen (blz. 121).
*

Uit die kleine lapkes,
zwarter als laget,
snijen de meezen kapkes,
volgens hunne wet (blz. 140).
*

Geworden is de mane nu
veel minder, en, van wezen,
zoo wit als zuiver zilver is... (blz. 48, II).
*

de huizen en de boomen staan,
zoo bloot als op mijn' hand (blz. 94, II).
*

geen drie geteld, geen twee, geen een,
maar plots, gelijk nen dondersteen,
gedurfd, gedaan (blz. 135, II).
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In DE KONINCK 'S Menschdom

Verlost,

Iste deel

:

Men ziet hun 't voorhoofd nu, als 't linnendoek, verbleeken,
(Blz. 49).
Dan gloeien. als de kool...
*

En 't voelde, zwaar als lood, de bloedschuld op zich wegen (blz. 68).
*

Geen vonkje smeulde meer van liefde in 't koud gemoed,
Gelijk de steen zoo hard, en bitter als het roet (blz. 74).
*

Gelijk een loopend vuur ontstak van rij tot rij
(blz. 114).
Het oproer
*

in 't gezicht der beide legerscharen
Als torens tegeneen ten hemel opgevaren (blz. 117).
*

Gij schoontaal. schreeuwt hij hem, die klinkt gelijk een bel (blz. 151).
*

Gelijk de schuchtre duif, in dwarlwind opgenomen
Tot boven 't sneeuwgebergt, den draaikolk eens ontkomen,
(blz. 167).
Te neer zinkt als een steen...
*

En de andere is de dood, die heerschapt op een tas
Van uitgebleekt gebeente en, schedels groen als gras (blz. 196).
*

Ze is vijand van haar ziel; ze schept het geld als slijk (blz. 204).
*

Waar de onschuld, wit als sneeuw, heur heldre maagdezwingen
Aan 't zwarte helvuur schroeit...
(blz. 212).
*

Stond ze een geruimen tijd bewegeloos en koud
En scheen daar neergeplant, gelijk een beeld van hout (blz. 246).
*

Was onzes vaders hart...

Doch harder dan een steen
(blz. 287).
*

En paard en paardenvan en wagenen verzinken
Den afgrond in, als lood
(blz. 305).
*

— 48 —

En komt de zoen tot stand, dan zien wij, als een riet,
Verbreken in ons vuist den staf van 't rijksgebied.
.................
Onze uitgebreide macht versterkt van eeuw tot eeuw,
Verkrimpen tot een niet en smelten, als de sneeuw
Voor 't schijnen van de zon...
(blz. 328).
*

Terwijl zij twistend dongen,
Was ongemerkt een man de raadzaal ingedrongen
En bleef, gelijk een beeld, in halve schaduw staan (blz. 371).
*

en boven Josaphat
En d'Ergernisseberg was, zwaar als lood, gehangen
Het droeve manebeeld
(blz. 405).
Uit Leeuwendalers van VONDEL (Henri Bogaerts, 1870)
teeken4e ik aan :
Wanneer de zee begint het avondvier te doven,
Dan leunt hij op zijn rug, en rookt, gelijk een oven... (blzz. 7, 2).
*

De baard is groen als gras...

(blzz. 7, 2).
*

Of lesschen uwen dorst met water als kristal (blzz. 9, 1).
*

de vlechten,
Zoo geel en eël, als goud... (blzz. 10, 1).
*

hoe, ter zijde uit eene heg
Een bok, zoo rood als vier, hem kwam op 't lijf gesprongen
Dat hij dien roof terstond most staken, en gedwongen
Veranderd scheen van aard, ja, makker dan een lam (blzz. 11, 2).
*

Wie droeg zoo luttel kennis
Dat hij een zuiverheid, zoo wit als sneeuw met schennis
En schande, sme tt en wou...
(blzz. 15, 1).
*

En ik, zoo doodsch en wit om 't hoofd, gelijk een laken (blzz. 16, 1).
*

Dan zit ze, en smilt, als sneeuw...

(blzz. 17, 1).
*
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Een Heerschap zoo geacht, zoo landrijk en zoo veerijk,
Bemint ze zoo, gelijk den appel van zijn oog (blzz. 17, 2).
*
De Heemraad had een wijl gekeven, dat het rookte,
En 't bloed van wederzij, gelijk een ketel kookte (blzz. 18, 2).
*

De tranen biggelden, als knikkers, op de wang... (blzz. 19, 1).
*

D'een geel, en d'ander roodgeel, als de doyers (blzz. 20, 2).
*
**

Mij verwondert het niet dat zooveel volksvergelijkingen,
ook al zijn zij op straat te hooren, ook al schijnen zij versleten,
zoo dikwijls in onze schrijvers voorkomen. Immers, onder het
denken, rijzen zij als van zelf in de verbeelding op, omdat zij in
hun tweeden term dingen opgeven die meest alle gedurig onder
de zinnen vallen en waarin, volgens algemeene overlevering of
ervaring, een bepaalde hoedanigheid in een zeer hoogen graad
te vinden is, zoodat zij door iedereen, zelfs van in de jonge
jaren, erkend worden als typen van een hoedanigheid. Dit mijn
zeggen vindt zijn bevestiging reeds bij leerlingen van de lagere
school. Geef hun kleine vergelijkingen te maken, en, al hadden
zij die nog nooit gehoord, toch zullen zij op vijf er wellicht
twee geven met denzelfden tweeden term als het volk.
Ik kan ook niet gewillig instemmen met de bewering dat
" de gewone man de volksvergelijkingen bezigt, zonder zich
van hun inhoud bewust te zijn ". Zoo dit in alle geval waar is,
moeten mijn tegensprekers uitleggen hoe het komt dat het volk
bij een zelfde hoedanigheid dikwijls een verschillenden term
kiest en wel zulk een die de oogenblikkelijk gewilde schakeer
ring van de hoedanigheid met de meeste juistheid voorstelt.
Zoo gebruikt het volk niet onverschillig zwart als de schouw
en zwart als pek, geel als oker en geel als goud, blauw als een
schalie en blauw als de lucht, wit als de muur en wit als
sneeuw, enz.
Maar laten wij toegeven dat de volksvergelijkingen langzamerhand minder representatief worden ; daar toch zit hun
bijzonderste waarde niet in. Zij zijn vooral affectief, gevoelwekkend, en het veelvuldig gebruik er van heeft op dat
Versl. 1922
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vermogen geen macht ; men zou eer mogen zeggen dat het er
door versterkt wordt. Wie aandachtig naar het volk wil
luisteren, zal bevinden dat het zijn vergelijkingen gebruikt, niet
om zijn rede op te smukken, maar wel om met zekere kracht
uiting te geven aan een gevoel, gewoonlijk genegenheid, spot
of afkeer. Warme liefde van de moeder is 't die uitbarst, als zij
van haar kindeken zegt dat het lief is als een engelken, vet als
een molleken, blij als een vogelken, met oogskens als starrekens en kaken als een kriek. — Spot schatert boven uit, als de
menschen ondereen iemands gezicht vergelijken bij een verrimpelde tabaksdoos, zijn neus bij een kapstok of een schoen,
zijn keel bij een orgelpijp, zijn mond bij een schuurdeur, zijn
tanden bij messen, zijn beenen bij trommelstokken en zijn
voeten bij strijkijzers. — Als het volk zijn afkeer wil uitspuwen,
dan klinkt het van : drinken gelijk een snoek, schuimen gelijk
een paard, vloeken gelijk een ketter, dom als een kalf, koppig
als een ezel, venijnig als een serpent. vuil als een tang, zat als
een zwijn.
In al die vergelijkingen zit er veel kracht ; moeilijk zelfs zou
men zijn gevoel krachtiger kunnen uitdrukken ; want het gevoel
reeds door de hoedanigheid gewekt, wordt telkens aangevuurd
door den 2den term, daar deze een erkende type van de hoer
danigheid noemt.
De meeste volksvergelijkingen zijn dus echte gevoelsuitdrukkingen en maken een eigenaardig deel uit van onzen
taalschat. Neen, de volksvergelijkingen zijn niet enkel bloote
plaatsvervangers van den volstrekt overtreffenden trap. Willen
wij ze juist bepalen, dan heeten wij ze gevoelsuitdrukkingen
onder den vorm van een vergelijking.
*
* *

Nog twee voordeelen zijn verbonden aan de kennis van
de volksvergelijkingen :
10 Zij geven een of meer hoofdtrekken van veel dieren,
waardoor het karakter bepaald wordt volgens hetwelk die
dieren in fabels en allegorieën handelen. Zulke zijn : slim als
een vos, valsch als een kat, getrouw als een hond, boos als een
spin, naarstig als een bij, enz.
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2. Zij verklaren menige leunspreuk, die uit de vergelijking
gesproten is. Zoo, b. v. de volgende bij- en spotnamen : ge
zijt een papegaai (babbelen als een papegaai) ; -- ge zijt een
advocaat (praten als een advocaat) ; -- gij zijt een haas (bang
als een haas); -- gij zijt een paling (glibberig als een paling); —
gij zijt een kieken (onnoozel als een kieken) ; o gij padde,
gij vuile padde (zoo vuil als een padde) ; — o gij Jood of
smous, gij gierige Jood of smous (zoo gierig als een Jood of
smous) ;
o, gij vos, gij slimme vos (zoo slim als een vos) ; —
o gij mosselman (roepen als een mosselman); — o gij bok,
o gij koppige bok (koppig als een bok); — o gij uil, gij dwaze
of domme uil (zoo dwaas of dom als een uil); •– o gij Judas,
o gij valsche Judas (zoo valsch als Judas); o gij kwakzalver (liegen als een kwakzalver) ; --- o gij serpent, gij venijnig
serpent (venijnig als een serpent) enz.
*
**

Ik besluit met twee wenschen.
1. Mogen in de toekomst onze volksvergelijkingen een
ruimer plaats innemen in onze gewone woordenboeken, ook in
Woordenboek der Nederlandsche taal, Wel zijn zij er niet heel
en gansch in verzwegen ; maar zeer vele van die men er
verwacht of zoekt, zijn er niet te vinden. En de taak van de
woordenboekopstellers betreffende dit punt is danig vergemakkelijkt sedert het verschijnen van de laatste idioticons, die
heele verzamelingen volksvergelijkingen opgeven.
2. Mogen allen die voor het volk moeten optreden, veel
gebruik maken van de vergelijkingen en andere figuren uit de
volkstaal. Door zulke taal zullen zij van stonden aan het
vertrouwen van het volk winnen, dat nader bij hen zal komen,
omdat zij door hun taal dicht bij hem staan. Door zulke taal
ook zullen zij lichter meesleepen en volgelingen kweeken, want
het volk, naar de schors over den stam oordeelend, zal gewilliger hun gedachten tot de zijne maken, omdat deze ingekleed
zijn in zijn eigen taal en het er dus zijn eigen in erkent.

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

541, -- AFTEECKENEN en AFTREKKEN.
Die twee woorden worden tegelijk in den tekst hieronder
gebruikt en beteekenen allebei Afschetsen, Fr. Croquer (Dessiner). Een landmeter verklaart dat hij zekere landerijen " afgheteeckent " heeft " in carte figurative " en die " alsoo a fge-.
trocken met haere canten ende abouten soo hier naer volght " :
Staatsarchief te Gent. Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.
nr 131 bis : " In den jare sesthien hondert vier ende dertigh, ende vijfendertigh, soo heb ick Jan de Cooman, ghesworen lantmeter der twee
steden ende lande van Aelst, ghemeten ende afgheteeckent in carte
figurative..., alle de naervolghende landen... gheleghen binnen den
Lande van Aelst, toebehoorende den voornomden clóster, soo wel de
domeijnen, aelmoessenije, pitantie als infermerije, ende alsoo afgetrocken
met haere canten ende abouten soo hier naer volght... " (1635.)

542.. AFDELVEN : Een " wech afdelven ".
Beteekent, Door het graven van een gracht, een weg
afscheiden van het land, waaraan hij grenst. Bij Verdam,
Afgraven.
Staatsarchief te Brugge, Fonds klooster der Karthuizerinnen,
Charters, oud nr 2636, voorloopig blauw nr 5503: " Niet jeghestaende,
het heeft onlancx leden ghelieft Pieter H., den zelven wech ende passaige
met eender gracht af te delvene... " (30 Mei 1566.)

Andere teksten in ons Glossaire a l'Inv. Arch. Bruges,
alwaar wij het w. ten onrechte door het Fr. Niveler hebben
uitgelegd.
EDW. GAILLIARD.

VONDEL
ONZE VLAAMSCHE DANTE.
SHAKESPEARE'S VIERDE EEUWFEEST.

1616-1916,
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Wij verouden
In onzen duur : Gij nimmermeer.
VONDEL.

In de maand Mei van verleden jaar heeft de Koninklijke
Vlaamsche Academie het zesde eeuwfeest van Dante Alighieri's
sterfdag plechtig gevierd.
Den 4 April 1916 was het drij eeuwen geleden, dat
Shakespeare te Stratford on Avon ten grave gedragen werd.
Hadde de vreeselijke oorlog toen niet gewoed, hadde ons
Vaderland onder de vijandelijke bezetting niet gezucht, dan
hadden wij zeker den grooten Brit den tol onzer bewondering,
onzer hulde gebracht. En thans nog vraag ik U de toelating
hem, die misschien de grootste dichter van alle tijden en van
alle volken was, hoewel laattijdig, op beknopte wijze dankbaar
te herdenken.
Molière werd den 15 Januari 1622 te Parijs geboren. Ruim
een jaar geleden vestigde ik, de eerste in België, zoo ik mij niet
bedrieg, de aandacht op het aanstaande derde eeuwfeest der
geboorte van den Franschen blijspeldichter, en drukte ik de
overtuiging uit, dat dit feest ook buiten Frankrijk zou gevierd
worden. Thans durf ik reeds aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie voorstellen hem in eene onzer vergaderingen te
huldigen. Want, ofschoon Molière geen Shakespeare, geen
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toch een der uitstekendste genieën der wereldliteratunr, en
waar de schimmen van dezen zouden vergaderen, zou de
dichter van " Le Misanthrope " de waardige vertegenwoordiger
van Frankrijk in dit wereldberoemd gezelschap van Grieken,
Romeinen, Italianen, Spanjaarden, Portugeezen, Engelschen,
Belgen, Nederlanders en Duitschers zijn.
*
**

De verheerlijking der uitheemsche dichterhelden in de
Koninklijke Vlaamsche Academie bewijst, dat onze Koninklijke
Instelling door het vlijtig beoefenen onzer moedertaal zich
geenszins van de wereldliteratuur afzondert. Ons gezelschap,
dat de studie van de poëzie van ons volk onder zijne hoofdwerkzaamheden telt, dat het eigenaardig wezen van zijne letterkundige kunst tot het voorwerp van zijn aanhoudend onderzoek
maakt, dat in zijne letterkundige voortbrengselen in de nationale volkstaal de uitdrukking zoekt en vindt van onzen
nationalen volksgeest; ons gezelschap, zeg ik, is vooral in staat
om de eigenaardige schoonheid, de nationale karaktertrekken
der uitheemsche kunst te begrijpen en te waardeeren. Peter
Benoit schreef het in zijne merkwaardige aesthetische brieven,
en hij ontwikkelde menigmaal in onze gezellige bijeenkomsten
deze gedachten. De Fransche, zoowel als de Duitsche, de
Vlaamsche, zoowel als de Spaansche kunstenaars -- let wel op,
ik zeg niet alleen de dichters, maar al de kunstenaars — zijn de
vertolkers van hunne eigen persoonlijkheid en tevens van die
van hun volk. Hunne taal klinkt, onafscheidelijk verbonden
met hun zieleleven, in hunne werken ; dezen mogen tot de
letterkundige, de muzikale of beeldende kunst behooren.
Wij, die gevoelen, dat een nationaal kunstenaar, slechts
door zijne nationale taal zijn nationaal karakter in zijne werken
kan weergeven; wij, die in een kunstwerk niet alleen een
mensch, maar ook een gansch volk weten terug te vinden; wij,
beter dan wie ook, kunnen de vreemde kunstenaars, de vreemde
dichters, indien zij waarlijk dichters, kunstenaars zijn, met al de
oprechtheid onzer artistieke overtuiging bewonderen en vereeren. Daarom was onze hulde aan Dante zoo oprecht, zou
onze Shakespearevereering voor haar niet ondergedaan hebben,
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zal onze Molièrehulde niet minder uit het hart komen ; nogeens,
omdat wij door onze opvatting der kunst, der letterkunde zelf,
in staat zijn de eigenaardige grootheid van den Italiaan, den
Brit en den Franschman te begrijpen, te gevoelen ; doch ook,
en wel in ruimer mate, die tot de onzen behooren.
Bij allen weten wij, dat de taal de afstraling is van het
volkskarakter, en dus voor die volken, voor die kunstenaars,
voor die kunststukken past, met die stukken een geheel uitmaakt. Maar dit volkskarakter, deze volkstaal zijn ons nooit
zoo nader als onze volkskarakteristiek. als onze eigen taal.
Men moge de Italiaansche, Engelsche of Fransche taal nog zoo
vlijtig bestudeerd hebben, toch gaat door de taal van die
werken voor ons min of meer verloren ; minder, natuurlijk,
naarmate wij die talen beheerschen. Zijn wij genoodzaakt tot
vertalingen de toevlucht te nemen, dan bezitten wij slechts een
gebrekkig werktuig om tot den kern van de meesterstukken der
dichtkunst door te dringen.
*
**

Ik sprak zoo even van een areopagus, waar de grootste
dichtergenieën der kultuurvolken zouden aanwezig zijn. Homeros. Virgilius, Dante, Calderon, Lope de Vega. Shakespeare,
Molière, Goethe zouden er zetelen. Ook Joost Van den
Vondel. En hij zou er geene ondergeschikte plaats bekleeden;
hij zou ons volk op waardige wijze vertegenwoordigen. Daarom
vraag ik u de toelating, benevens Dante, Shakespeare en
Molière, vooral Vondel te huldigen. Hij is in de Koninklijke
Vlaamsche Academie geen vreemdeling ; in het jaar 1887, het
eerste jaar harer instelling heeft zij het derde eeuwfeest zijner
geboorte met luister gevierd ; doch hoogst waarschijnlijk zullen
weinigen der onzen tot de levenden behooren, wanneer onze
opvolgers den driehonderdsten verjaardag van zijn afsterven
zullen herdenken.
Den 17 den November 1917, in het bangste der vijandelijke
bezetting, op den feestdag van Gregorius den Wonderwerker,
Vondels driehonderd dertigsten verjaardag, schreef ik, in mijn
klein dorp, van al mijne vrienden der Koninklijke Vlaamsche
Academie gescheiden, troost zoekend en vindend in Vondels
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werken, eene fantasie : " Vondels bezoek tijdens den Wereldoorlog ". Ik hoop wel, dat gij mijnen lievelingsdichter later de
gelegenheid zult verschaffen hier zijn bezoek zelf af te leggen.
Om twee redenen laat ik hem thans ln zijn werk optreden.
De Dantedagen, de meesterlijke voordrachten onzer collega's,
het herlezen van Dante'swerk (1), heeft mij in eene overtuiging
versterkt, waar ik nooit geheel los van geraakt ben : daar
bestaat tusschen het werk van den zanger der " Divina
Comedia " en dat van den dichter van " Lucifer " eene overeenkomst, die ons meer en meer treft, naarmate wij met beiden
meer vertrouwd worden. Ik wil deze overeenkomst doen
uitschijnen, vooral door het naslaan van die werken van
Vondel, waarin zijn genie het nauwst met dat van den Florentijn
is verwant. Hoe vreemd het moge voorkomen, mij schijnt het,
dat sommige dezer werken — buiten onze Academie — van tal
onzer landgenooten al zoo weinig bekend zijn als Dante's
canzonen.
Vondel heeft, meer dan wie ook recht op onze hulde ; hij
behoort tot de onzen, tot de Vlamingen ; ik heb deze stelling,
reeds eenige jaren geleden, niet zonder bijval, in de " Dietsche
Warande " van Alberdingk-Thijm verdedigd.
Vondel was een Antwerpenaar. Zijne ouders, zijne voorouders, behoorden, sinds verscheidene geslachten, tot den kern
der Antwerpsche burgerij. Zijn vader en moeder hadden de
verschrikkingen der Spaansche onlusten bijgewoond en de
bandelooze tooneelen der Beeldstormerij met eigen oogen
gezien. Juist in denzelfden tijd als Rubens' ouders waren zij
verplicht geweest hunne vaderstad, hun vaderland te verlaten,
om in den vreemde een toevluchtsoord te zoeken. De ijselijke,
bloedige tafereelen van den Wereldoorlog der zestiende eeuw
hadden den diepsten invloed op het ontvankelijk gemoed van
den dichter, reeds als kind, uitgeoefend. Deze invloed op zijn
werk kan niet geloochend worden; hij is niet zelden daar
rechtstreeks in te ontdekken.
Ook zijne Zuidelijke, zijne Vlaamsche, zijne Antwerpsche
afstamming. Vondels kunstopvatting, zijne kleur, zijn Vlaamsch,
(1) Vertaald door Bohl.
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Antwerpsch, niet Noord- Nederlandsch. Met Rubens, zijn tijden stadgenoot, heeft hij de innigste overeenkomst : deze treft
ons onweerstaanbaar in beider aangrijpende tafereelen, in den
overwegenden invloed der Renaissance op beider werken,
waaraan de Hollandsche meesters zoo goed als geheel ontsnapten. Ook zien wij, dat terwijl Vondel, Rubens, Van Dijck,
Daniël Seghers, Van Diepenbeeck, Quellijn met geestdrift
bezong, hij aan den weergaloozen Rembrandt slechts een
onbeduidend gedicht wijdde, en de zoogenaamde kleine meesters, die de Hollandsche wereld, geheel en al vrij van vreemden
invloed, op de heerlijkste wijze vertolkten, onbezongen liet.
In mijne aanhalingen zal men Vondels Rubeniaansche
kunstopvatting, Vondels Rubeniaansche kleur op onbedrieglijke
wijze terugvinden : ziehier reeds een beeld, dat gansch in de
manier van den Antwerpschen schilder is gedaan : het Evabeeld
is een Rubensbeeld :
Nu blinkt geen Serafijn, in 't hemelsch heiligdom,
Als deze, in 't hangend haar, een goude nis van stralen,
Die schoon gewaterd van den hoofde nederdalen,
En vloeien om den rug. Zoo komt ze als uit een licht
Te voorschijn en verheugt den dag met haar gezicht (1).
*
**

De overgang van Vondel tot de Roomsch-Katholieke
Kerk aanzie ik grootendeels als eene Vlaamsche, als eene
Antwerpsche terugwerking op zijn leven te Amsterdam in die
dagen. Meer dan een Noord-Nederlandsch Vondelkenner heeft
dit opgemerkt, o. a. Jacob van Lennep, die te recht doet
uitschijnen, dat het Hollandsch protestantisme, niet kon strooken met de Vlaamsche, artistieke opvatting van den dichter,
wiens bewondering voor de weelderige, prachtvolle kerken en
ommegangen zijner vaderstad, hem door erfelijkheid in het
bloed zat.
Vondel heeft zijnen vorm grootendeels zelf uit de verschillende dialekten der volkstaal gesmeed. " Plat Amsterdamsch
" is te mal " zegt hij " en plat Antwerpsch te walgelijk, en niet
" onderscheidelijk genoeg. Hierom moeten wij deze tongen
" matigen en mengen (2) ".
(1) Lucifer, Eerste tooneel, eerste bedrijf.

(2) Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst.
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Voor mij heeft Vondels taal een niet te miskennen Zuidelijk, Vlaamsch karakter, en het getal Vlaamsche elementen, die
daarin voorkomen, is zeer groot. Eene herinnering uit mijn
leeraarsleven zal men mij toelaten hier aan te halen. In de
Rijksnormaalschool te Lier heb ik " Lucifer " ruim tien malen
ontleed. De leerlingen behoorden tot de provincien Antwerpen,
Brabant en Limburg, enkelen tot de beide Vlaanderen. Welnu,
het treurspel wemelt van uitdrukkingen, toespelingen, beelden,
zelfs volksspreuken, waarover Nederlandsche comentatoren
het noodig oordeelen ophelderingen te geven : niet alleen
werden die uitdrukkingen door mijne leerlingen zonder uitleg
begrepen; zij liggen, in de geboortestreek der Normalisten, in
den volksmond, en hebben daar dezelfde bepaalde beteekenis,
waarin Vondel ze gebruikt. Daar schuilen geheimen achter, die
wellicht nooit zullen opgelost worden. Wat daarvan zij,
Vondels taal heeft eene niet te miskennen Vlaamsche tint,
zonder natuurlijk dat zij ophoudt een ongeëvenaard model van
algemeene Nederlandsche taal, van de taal van gansch het
volk van de lage landen aan zee te zijn, een instrument gelijk
geen tweede Nederlandsche zanger er een ter beschikking van
zijn snarenspel heeft.
Vondel is door zijne taal, door zijne kunstopvatting. door
zijn karakter, een Vlaming, een Antwerpenaar.
^
^%k
Dante, Shakespeare en Vondel hebben dit met elkander
gemeen, dat vele punten van hun leven duister zijn gebleven,
en dat over het ontstaan van hunne werken tal van betwiste
vraagpunten oprijzen. Over hunnen stand in de Maatschappij,
over hunne betrekkingen met hunne medeburgers weten wij
weinig. Nog minder over het aanzien dat zij genoten. Over de
liefdebetrekkingen van Dante zijn wij op onvoldoende wijze
ingelicht; zelfs over Beatricia's personaliteit, evenals over
talrijke personaadjes, welke hij in zijn hoofdwerk opvoert, en
waarover hij vaak in uitvoerige beschouwingen treedt,
Nog minder weten wij wat Shakespeare betreft.
" Bijna alle werken over Shakespeare vangen met de klacht aan,
dat de bronnen voor eene geschiedenis van het leven des dichters, even
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onklaar als karig zijn ", zegt Bodenstedt. " Nog heden is het woord van
zijn besten commentator waar : alles wat wij met juistheid over Shakespeare weten, is dit : hij werd te Stratford on Avon geboren, — trouwde
daar en had kinderen, --- ging naar Londen, waar hij schouwspeler werd
en gedichten en drama's schreef, keerde naar Stratford terug, stierf en
werd begraven " (1).
" De persoonlijke levenservaringen van Socrates, Horatius, Cicero
en Augustinus zijn ons veel beter bekend dan die van Shakespeare " ^zegt Smiles. Wij weten niet welken godsdienst bij beleed, welke
staatkundige beginselen hij had. wat hij ondervonden heeft in zijn leven,
en in welke betrekking hij tot zijne tijdgenooten stond. Tijdens zijn
leven schijnt men geen oog gehad te hebben voor zijne grootheid (2).

De levensbeschrijvingen van Vondel, die wij tot nog toe
bezitten, bieden tal van gapingen aan. De stamboom, door
Génard opgemaakt, is onvolledig ; vele levensbijzonderheden
en familieaangelegenheden zijn in 't geheel niet opgehelderd.
Zijn taaleigen, vooral het voorhandenzijn daarin van zoovele
bepaald Vlaamsche, vooral Kempische uitdrukkingen, geeft tot
verregaande gissingen aanleiding. Ik denk, dat het in Vondels
dagen zal gegaan zijn, zoo als dit nu nog gaat : de bevolking
der stad Antwerpen . werd ook toen door die van den buiten,
hoofdzakelijk uit het Noorden der provincie gevoed. Vondels
voorouders zullen van daar naar de Scheldestad zijn getogen ;
de spreekwijzen, die in zijne werken zoo talrijk voorkomen,
heeft hij uit den mond van vader en moeder opgevangen ; het
zijn herinneringen uit zijne kinderjaren.
Afgezien van beider genialiteit heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie dubbel reden om Dante en Shakespeare te
verheerlijken. Wat Vondel betreft, niemand heeft wellicht onze
eigen taal zoover opgeluisrerd als hij.
Elkeen weet ook, dat Dante, door het gebruik der volkstaal voor zijn epos, aan de Italiaansche taal de onschatbaarste
diensten heeft bewezen. Men weet insgelijks in welke verheven
bewoordingen hij zijne liefde voor de taal zijner moeder
getuigde. En Shakespeare ? In zijn koningsdrama " Richard de
(1) Shakespeare's Leben and
STEDT.

Schaffen von FRIEDRICH BODEN-

(2) SMILES. Karakter, blz. 290.
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verbannen. Waarin bestaat het pijnlijkste zijner straf ?
Een hard vonnis. mijn hoogste leenheer,
Gansch onvoorzien uit uwer Hoogheid mond ;
Gewenschte loon, niet zulke diepe smaad,
Dat men mij uitstoot uit de wijde wereld.
Heb ik verdiend vanwege uwe Hoogheid,
De taal, die ik veertig jaar heb geleerd,
Mijn moedertaal, het Engelsch, moet ik derven,
En mijne tong is mij van geen nut meer,
Dan zonder snaren, klank of harp,
Een gekunsteld speeltuig in een kastje,
Dat, opengedaan, in diens handen komt,
Die geenen greep kent, om zijn toon te stemmen.
Gij hebt de tong in mijnen mond gekerkerd,
Een dubbel slot voor tand en lip gebracht,
En doffe, behoeftige onwetendheid
Is mij tot kerkermeester aangesteld.
Ik ben te oud om de voedster nog te liefkozen,
Te ver in jaren om nog kweekeling te zijn.
Wat is uw vonnis dan, als stomme dood,
Dat mij verbood eigen lucht in te ademen (1).
*
**

De geleerdheid, de alomvattende geleerdheid, welke
Dante, Shakespeare en Vondel met elkander gemeen hebben,
is bijna zoo verbazend, zoo onbegrijpelijk als hun poëtisch
genie.
Van Dante wordt met waarheid gezegd, dat hij de wetenschap niet alleen in zich opnam, maar zich eigen maakte, en
dat zijne " Divina Comedia " een alles omvattend, verheven en
aangrijpend beeld van zijnen tijd mag genoemd worden (2).
(1) Richard de Tweede, Eerste bedrijf, derde tooneel.
(2) Hoogst merkwaardig mag de redevoering Dante en Vondel
genoemd worden, welke A. S. Kok op het Elfde Nederlandsch taal- en
letterkundig Congres te Gent in 1867 uitspraak : " Beide mannen hebben
in hun werken een schat van kennis en geleerdheid nedergelegd, ontleend aan gewijde en ongewijde geschiedenis, ontleend aan elk gebied,
waartoe hun tijd den toegang verschafte. Dante heeft de geheele
wetenschap in zich opgenomen en overpeinsd om haar dienstbaar te

En Shakespeare? Friedrich Bodenstedt, de dichter van
'4 Mirza Schaffy " en een authoriteit van allereerste klas, in
zake Shakespearestudie, verklaart van den grooten Wim :
" Daar het echter zoo goed als bewezen is, dat hij (S.) onder de
voornaamste dichters uit het tijdvak van Elizabeth de eenige was, die
nooit eene hoogeschool bezocht, en het nochtans niet meer te loochenen
valt, dat zijne werken een grootenen en rijperen, overvloed van levendige wetenschap veropenbaren, dan die van een der dichtende tijdgenooten van Oxford en Cambridge, welke, in tegenoverstelling met
hem, " universiteitspennen " werden genoemd, breekt men zich daarover
te vergeefs het hoofd, hoe de dichter den tijd en de gelegenheid
gevonden heeft, om zich al deze veelvuldige kennissen, niet alleen
eigen te maken, maar zoozeer te beheerschen, dat de vakmannen in de
verschillende wetenschappen zijne vertrouwdheid daarmede bewonderen
en hem als den hunnen opeischen. De eenen beweren, dat hij, alvorens
naar het tooneel te gaan, lang bij eenen advokaat moet gearbeid hebben,
daar anders zijne juiste kennis van de technische uitdrukkingen der
rechtswetenschap zich niet laat verklaren ; anderen houden vol, dat
hij geneeskunde en vooral psychiatrie moet bestudeerd hebben, zooals
uit zijne scherpe waarnemingen der geestesafdwalingen en zijne buitengewoon juiste uiteenzetting van het verloop daarvan blijkt ; de natuuronderzoekers staan verbaasd over zijne kennis der natuur, en drukken
er op, dat hij nooit een valsch beeld gebruikt, gelijk dat bij andere
dichters dikwijls genoeg voorkomt. Justus von Liebig zegde mij hermaken aan den bouw van zijn ontzaglijk gedicht, de Divina Comedia.
Vondel toont zich een meester in de behandeling van diepzinnige stoffen
naar de opvatting der Christen wijsgeeren, beurtelings den didaktischen,
den lyrischen of den dramatischen vorm kiezende. Bij die liefde voor
kennis en wetenschap openbaart zich ook in beiden die voor de kunst
in het algemeen, bepaaldelijk voor de schilderkunst... Dante heeft de
taal, die hij uit den mond zijns volks opving, geadeld. Wat bij zijne
tijdgenooten doorging voor een verworpen straat- en marktdialekt heeft
hij verheven tot de taal van koningen op het gebied van kunst en
beschaving. Hij heeft haar tot een voertuig gemaakt voor de edelste
gedachten, de innigste gevoelens door dat volk sinds zijn verschijnen
uitgesproken. En Vondel wederom ? De taal van een nietig en eenvoudig volk verheft hij in zijn prachtigen Lucifer tot de taal der
engelen, waarin zij hun God het " driemaal heilig " toezingen. Evenals
Dante is hij een gezaghebbende op het gebied der taal, want hij spreekt
de taal des volks. Hij geeft der Dietsche sprake een blijvend karakter ;
hij is bovenal de schepper der dichterlijke taal, de schepper van den
nieuweren Nederlandschen versbouw ". Zie Keus van Nederlandsche

Redevoeringen ten gebruike der gestichten van Middelbaar Onderwijs,
verzameld door MAX ROOSES, blz. 65. •

haalde malen, dat Shakespeare meer wetenschap in zijnen pink had,
dan de groote Baco van Verulanum in gansch zijn hoofd ; zeelieden
van het vak bewonderen zijne zeevaartkundige kennissen, en over
beschouwingen over de godsdienstige beduiding, over zijne diepe kennis
van den Bijbel, ontbreekt het niet (1) ".
" Hij schijnt inderdaad geheel der menschheid kort begrip geweest te
zijn ", -- zegt Smiles. — " Wegens de juistheid zijner scheepstermen meent
een zeevaartkundig schrijver, dat hij ter zee gevaren heeft ; een predikant
leidde daarentegen uit zijne geschriften af, dat hij koster was, en een
fijn paardenkenner kon zich maar niet uit het hoofd zetten, dat Shakespeare een paardenkooper zou geweest zijn. Shakespeare was stellig
een tooneelspeler, die menige rol vervulde, en zijn wonderlijken schat
van kennis op een uitgestrekt veld van ervaring en waarneming opdeed.
In ieder geval was hij iemand van nauwgezette studie en een vlijtig
arbeider, en tot op dezen dag hebben zijne geschriften een grooten
invloed op de vorming van het engelsch karakter (2). "

Hoe was het mogelijk, dat Shakespeare zich al deze
wetenschappen eigen maakte ? Wat Bodenstedt hierover zegt,
is op Dante, op Vondel, op alle geniale kunstenaars toepasselijk. welk vak zij ook beoefenen :
" Want, slcchts het genie wordt aangeboren. Kennissen moeten
aangeworven worden ; maar een geest als Shakespeare werft zich die
gemakkelijker aan dan gewone menschen en weet die beter te verlevendigen en ze zich dienstbaar te maken. Dit klaar dichteroog zag, niet
enkel de natuur, maar ook de boeken dieper in het hart dan andere
oogen " (3).
(1) Shakespeare' s Sammtliche Werke, Eingeleitet und ubersetzt
von A. W. Schlegel, Fr. Bodenstedt, N. Delius, F. A. Gelbeke, V. Gildemeister, G. Herwegh, P. Heyse, H. Kurz und, A. Wilbrandt, Illustrirt
van John Gilbert. Fiinfte Auflage, Erster Band. Shakespeare's Leben
und Schaffen von Fr. BODENSTEDT. V.
De vertaler en commentator haalt een aantal werken aan, waarin
S. als wetenschappelijk vakman bestudeerd wordt.
Een der grootste Engelsche staatslieden verklaarde, dat hij de
geschiedenis van Engeland in S. koningsdrama's geleerd had, en een
onzer beroemdste schilders verzekerde mij, dat de dichter van " Hamlet ",
wat de compositie betreft, zoo groot was, dat de beeldende kunstenaars
hem in dit opzicht niet genoeg kunnen bestudeeren. " Wat het wonderste is ", verzekerde mijn zegsman, " is, dat de groepeering, de ordon
nantie, op S. tafereelen als van zelf zijn aangeduid ".
(2)Help u zelf door SAMUEL SMILES, blz. 16.

(3) Shakespeare's Werken, I-VII.
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Shakespeare kunstenaar, ziener, menschenontleder, dichter !
Hij schiep de karakters van Koning Lear, Othello, Richard III,
Shylock, Falstaff, Hamlet; van Cordelia, Desdemona, Ophelia,
Julia; hij boetseerde en bezielde de afschuwelijkste misdadigers,
de grootste heiligen, den wulpschen wellusteling en de ingetogen jonkvrouw, het ommondig kind en den afgeleefden
grijsaard, den beroemden geleerde, den ongeletterde, den
koning, den kerkvoogd, den arbeider, den rijkaard, den slaaf,
den schurk, den deugdzame ; allen voert hij op. Al deze personages zijn menschen : hun karakter, hunne gebreken en
deugden, worden in hunne fijnste nuances blootgelegd. De
babbelaar, de openhariige, de fijmelaar, de schijnheilige, de
grammoedige, de bloedrijke : allen doen zich voor, allen blijven
zich zelf gelijk. Niets blijft den meester verborgen, hij drijft
ongenadig zijn ontleedmes in het hart zijner helden; hij kent de
aandoeningen en passies zijner menschen en dezen leggen die
op aangrijpende wijze bloot. Waarlijk, Shakespeare is meer
dan een dichter, dan een geniaal-dichter ; hij is een mensch, tot
eene zeldzaam geëvenaarde volmaaktheid ontwikkeld. Wij huldigen den grooten man en ook de Britsche natie, die hem aan de
menschheid schonk, en buigen eerbiedig het hoofd voor zijn
alomvattend genie.
Ook Vondels geleerdheid is voor mij haast even onverklaarbaar als zijn dichterlijk vernuft. Vooreerst is zijne kennis
der geschiedenis verbazend, en dat niet alleen der geschiedenis
van zijn land. Neen, ook in de geschiedenis der Grieken en
Romeinen, in de middeleeuwsche geschiedenis, in de nieuwere
geschiedenis der nabuurstaten was hij als weinigen te huis. Hij
kende daaruit niet enkel de hoofdfeiten ; neen, de bijzonderheden,
die hij te pas brengt, de karakteristiek, die hij van een onnoemelijk aantal persoonaadjes ontleedt, vervult ons met bewondering.
Ook en vooral zijn kennis van de kerkelijke geschiedenis, van
den Bijbel, van de werken der Grieksche en Romeinsche Kerkvaders, der hagiographie. Hij haalt een ongelooflijk aantal
schrijvers, commentatoren uit de eerste eeuwen van het Christendom en uit later tijden aan, en geeft uittreksels uit hunne
werken om zijne stellingen te staven. Sommigen zijn weinig,
eenigen zelfs in het geheel niet bekend. De Grieksche en
Romeinsche mythologie heeft hem stellig veel studie gekost. In
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de Germaansche, de Egyptische en Oostersche godenleer is hij
wondergoed te huis. Indien hij daarin, evenals in andere wetenschappen, niet zelden op een dwaalspoor verkeert, mag dit ons
geenszins verwonderen : al de vakmannen waren in dit geval,
daar de bronnen slechts later aan het licht kwamen. Ik kan mij
moeilijk voorstellen, dat er in Vondels tijd vele geleerden
waren, die hem, elk in hun vak, overtroffen. Een geestelijke
verzekerde mij, dat Vondel in zijne Altaergeheimenissen alleen
het bewijs levert van zulke uitgebreide kennis der theologische
wetenschap, dat schier een menschenleven noodig is, om die
zoozeer te beheerschen. Hij kende Italiaansch, Fransch en
Duitsch. Op zijn dertigste jaar begon hij de studie van het
Latijn. Later leerde hij ook Grieksch; hij vertaalde, als iedereen
weet, al de werken van Virgilius, in proza en dichtmaat,
alleenlijk om zich, zoowel in de kennis der Latijnsche taal als in
die zijner eigen taal, te oefenen. Wat zijne beheersching onzer
moedertaal betreft, houd ik niet op te zeggen, dat ik bij mijne
diepe overtuiging blijf : niemand heeft hem daarin geëvenaard.
Ook heeft hij die zijn leven lang met onvermoeibare vlijt
bestudeerd (1). De schrijvers, waarop Vondel zich steunt, moet
(1) Hij (de leergierige) bevlijtige zich om dagelijks toe te nemen in
kennisse van verscheiden wetenschappen ; om, is het niet van alles
volmaaktelijk, dat zwaar, ja, onmogelijk valt, ter loops van vele dingen
kennis te hebben, om zijn werk naar den eisch uit te voeren. Zoo trekt
en vergadert de honigbij haar voedsel uit alle beemden en bloemen.
Kennis van uitheemsche spraken vordert niet weinig, en het overzetten uit vermaarde poëten, helpt den aankomenden poëet, gelijk het
copiëeren van kunstige meesterstukken den schildersleerling ''. (Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst.) Opmerkelijk is het wel, dat
Dante, Shakespeare en Vondel, alle drij de volkstaal met zulke aanhoudende zorg hebben bestudeerd, Wij weten reeds wat Kok over den
dichter der Divina Comedia zegt.
" Gelukkige Dante ", lezen wij bij Beets, " die aan de taal, waarin
hij zijne Divina Comedia wilde schrijven, nog eerst zelf den kunstvorm
te geven had, die haar (als " lingua che chiami mamma e babbo ") frisch
en kinderlijk en in haren ganschen ongesorteerden rijkdom opving uit
den mond zijns volks, en niet door den trefter of de zift van voorgangers en voorproevers ". (BEETS. Over de beteekenis der ongeletterden voor de Letterkunde.)
Van Shakespeare verklaart Bodenstedt : " Zijn huis- en landbouwarbeid (in zijne ouderlijke woning) kwamen hem als dichter ten goede,
daar zij hem met burgers en boeren in nauwer verkeer brachten, en
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bewijsplaatsen, spreuken, sentensen zoo gepast aan, dat men
gemakkelijk ziet, dat hij ze voor het grijpen heeft. Vergeet niet,
dat Vondels onderwijs in zijne kinder- en jongelingsjaren
nagenoeg geheel en al verwaarloosd werd, en dat hij bijna
alles door eigen studie heeft moeten leeren.
*
**

De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft eenen prijskamp uitgeschreven over de Folklore in Vondels werken. Ik
denk, dat onze jonge geleerden voor de taak teruggeschrikt zijn.
En inderdaad, indien men het woord Folklore opvat, gelijk
het hier moet opgevat worden. is het eene taak om voor te
schrikken. Zelfs denk ik, dat daar onoverkomelijke moeilijkheden mede verbonden zijn.
Dit is nog niet al. Vondel bezingt een zeer groot aantal
personen uit alle standen. Hij kent hun verleden, hij spreekt
over hunne reizen, en haalt de meest karakteristieke feiten en
bijzonderheden daarover aan. Ook over de oprichting van
kunst- en handelsgebouwen, stadhuizen en zeemagazijnen, over
het tot stand komen van kunst- en andere werken. 't Is ongelooflijk. En het wonderste van al is; de kennis van de ingewikkeldste, meest abstracte wetenschap, evenals der nietigste
voorvallen, heeft hij zoozeer verwerkt, als ware het met hem
vergroeid, als maakte het deel uit van zijne personaliteit. Hoe
heeft hij, onaangezien zijnen handel, de vele beslommeringen
van zijn bewogen leven, zijn reusachtig dichterlijk werk, al deze
zoover uiteenloopende zaken kunnen leeren, zoo grondig kun-

aldus zijne menschenkennis uitbreidden, zijne aanschouwingen vermeerderden en zijnen uit de volheid des volkslevens scheppenden taalschat
verrijkten. (Shakespeare's Leben und Schaffen.)
Van onzen Vondel lezen wij, dat hij, " om van elke stof en zaak
de rechte spreekwijzen te vinden bij allerlei slag van menschen onderzocht wat duitsche woorden elk omtrent zijn werk, hanteering en kunst
gebruikte ". En hoe dit " tot opbouw der taal gestrekt heeft, om van al
wat hem voorkwam met woorden, die de zaak eigen waren te spreken ",
behoeft ons Brandt niet te zeggen, maar wij kunnen het van bladzijde
tot bladzijde in zijne werken proeven ". (BEETS : Over de beteekenis

der Ongeletterden.)
Versl. 1922
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nen leeren ? Ook op deze vragen is slechts één antwoord
mogelijk : Vondel was een genie.
*
**

Dante voert den lezer in de Hel, het Vagevuur en het
Hemelsch Hof. Vondel vertoont ons " Lucifer " en zijne aanhangers in strijd met de trouwe engelen, in wezenlijkheid met
de Godheid zelf (1). Hij vertoont ons den Satan in het verblijf
der smarten, zijne trawanten aanzettend om het ongeluk van
den mensch te bewerken (2), hij vertoont hem in den hof van
Eden, waar " Belial " Lucifers werktuig, den mensch ten val
brengt (3). Dit zal zijne wraak zijn.
De strijd werd door Lucifer in wezenlijkheid ondernomen,
om de Godheid van haren troon te stooten, om hare plaats in te
nemen, om de heerschappij, de alleenheerschappij over het
heelal te bekomen. De verheven plaats, welke de mensch in de
schepping bekleedt, de gunsten, welke hij bekomen heeft, en
die de afgunst van een gedeelte der hemelbewoners opwekken,
zijn slechts schijnredenen : de ware reden van den opstand is de
onverzaadbare hoogmoed van Lucifer, het hoofd der opstandelingen, die slechts zijne eigen verheffing nastreeft, en zijne
volgelingen als werktuigen gebruikt (4).
(1) Lucifer.
(2) Joannes de Boetgezant.
(3) Adam in Ballingschap.
(4) De hoogmoed was inderdaad de hoofdreden, volgens de meeste
godgeleerden de eenige reden van Lucifers opstand.Vondel beroept zich
op het gezag van den heiligen Cypriaan, van den grooten Gregorius,
van den honigvloeienden Bernardus. Hij haalt insgelijks, de woorden
van den profeet Izaias aan : " Lucifer die vroeg opgingt, hoe zijt ge ter
aarde geploft, die de volken kwetste, in uw harte spraakt : Ik wil in den
hemel stijgen, mijnen stoel boven Gods gestarnte verheffen, op den berg
des verbonds aan de noordzijde zitten. Ik wil boven de wolken steigeren,
den Allerhoogste gelijk worden : maar gij zult ter helle toe in den
poel des afgronds vernederd worden ". (Bericht aan alle kunstgenooten
en begunstigers der tooneelspelen.)
Vondel wettigt vervolgens het aanwenden van de tweede reden,
in den grond eene schijnreden, tot den opstand : " Doch hier dient
inzonderheid aangeteekend, hoe wij, om den naijver der hoogmoedige
en nijdige Geesten te heftiger te ontsteken, den Engelen de geheimenis
van het toekomende menschworden des Woords door den Aartsengel
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Hij kan zijnen lust tot wraak op geen ander schepsel
botvieren ; aan den anderen kant is hij er vooral in geslaagd
zijne stamgenooten tot den opstand mede te sleepen, door hen
op de vernedering te wijzen, waarin zij door de verheffing van
den mensch worden gebracht.
In Vondels epos Joannes de Boetgezant (Zesde Boek),
beraamt Lucifer, in de hel, den val van Joannes Baptista, den
Voorlooper van Christus ; daar wordt de wraak voorbereid op
het groote werk der Verlossing, waardoor de mensch tot een
nieuw leven herboren wordt, en zijne plaatst in het Hemelsch
Hof kan hernemen, waaruit de Satan voor eeuwig werd verbannen.
De verleiding van het eerste menschenpaar wordt in het
treurspel Adam in Ballingschap ten tooneele gevoerd.
Eene verhevener stof dan den strijd der goede en booze
Engelen, verhevener door het opzet van den strijd, door de
plaats des gevechts (het luchtruim), het gehalte en het getal der
Gabriël, Gezant en Geheimnistolk der Godheid, eenigszins ontdekken,
hierin (onder verbetering) volgende niet het gevoelen der meeste, maar
sommiger Godgeleerden, naardien dit ons treurtooneel rijker stof en
luister bijzet ". (Berecht.)
Om een bewijs te leveren hoe juist Vondel gedokumenteerd was,
haal ik hier een uittreksel aan uit het werk Les Anges par le Révérend
Père LAVY des Frères prêcheurs, waarin de theorie der engelen op
hoogst merkwaardige wijze verklaard wordt : " On croit communément
que le premier ange qui est tombé et qui a entrainé les autres, c'est le
plus beau de tons. Lucifer était le plus beau des Séraphins, la plus
noble des créatures de Dieu. Certains théologiens ont pensé que le
mystère du Verbe incarné fut le motif de sa prévarication et de celle de
ses compagnons. Ce Verbe aurait été montré aux anges dans l'avenir
des temps, uni a la nature humaine et dans son état d'humiliation et il
leur a été demandé de l'adorer (zooals bij Vondel). Un grand nombre
parmi eux se seraient inclinés devant cette divinité humiliée, les autres
auraient refusé leurs adorations et leurs hommages. Cette opinion n'est
que conjecturale, il n'y a dans l'Ecriture aucune allusion a une chose
semblable; et it est bien évident que la raison n'en peut rien savoir.
Saint Thomas d'Aquin ne donne au péché angélique d'autre motif que
l'orgueil. L'ange se complut dans sa beauté; il voulut dominer au lieu
de servir. Il n'est point douteux que l'orgeuil fut la première et la
principale cause de cette prévarication ". (Les Anges, IV : L'Epreuve
des Anges, blz. 125.)
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strijders kan men zich bezwaarlijk voorstellen. Het getal strijders gaat onze stoutste voorstellingen te boven.
" Les Saintes Ecritures et les Saints Docteurs ; — zegt le Révérend Père Lavy ", — enseignent unanimement que les nombres des anges
sont tels qu'ils passent sans comparaison tous nos nombres matériels.
Daniël, parlant seulement de ceux qui se tiennent près de Dieu, dit :
" Des milliers de mille le servaient, et des dix mille de centaines de mille
se tenaient debout devant lui : Millia millium ministrabant ei et decies
millia centena millia assistebant ei ".
" Le nombre des Esprits", dit aussi Saint Denis l'Aréopagite,
• excède sans comparaison la mesure relativement limitée de nos nombres matériels. " Le but de Dieu, en créant, a été de faire un monde
manifestant sa perfection et sa beauté! Or, les étres qui manifestent le
mieux cette perfection et cette beauté, qui concourent le plus a l'harmonie de l'univers, ce sont évidemment les êtres les plus nobles et les
plus beaux. Ce sont donc ceux-la que Dieu, dans la création, a du
multiplier le plus; et voilà pourquoi on dit justement que le nombre des
anges doit dépasser tous nos nombres matériels " (1).
Wie heeft zulke verheven stof durven aanvatten? Wie is
er niet onder bezweken? Wie ? Milton, de Brit, en Vondel,
de Vlaming.
Enkele tafereelen uit den reuzenarbeid van onzen grooten
Dichter volgen hier : zijne overeenkomst met Dante zal, hoop
ik, niet in twijfel getrokken worden.
Gabriël, aan het hoofd van zijne ontelbare legioenen,
verschijnt.
D'Aartsengel Gabriël, gevolgd van 's hemels reien,
Genaakt in 's Hoogsten naam, om uit den hoogen troon
't Ontvouwen als Heraut, hetgeen hem wierd geboón (2).

Gabriël deelt aan allen mede, dat God de Engelen en den
mensch schiep, opdat beiden, na het vurig onderhouden van
Gods wet, het Eeuwig Rijk zouden bezitten. God bouwde het
" wonderlijk en zienelijk heelal " (d. w. z. de zedelijke en stoffelijke wereld) ten gevalle van God en den mensch. De mensch

(1) Les Anges. II : La Nature des Anges, blz. 51.
(2) Lucifer, I, II.
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zal boven de engelen verheven worden ; het eeuwig Woord zal
de menschelijke natuur aannemen, wat de waarde en de heerlijkheid van den mensch niet weinig zal doen stijgen.
Gabriël doet de verplichtingen der verschillende orden
van Engelen kennen. Dit beeld van den deugdzamen Engel
(Gods gezant en geheimnistolk), die met zooveel eerbied, met
zooveel gezag, de bevelen van zijnen Meester verkondigt, de
verhevenheid, het onverwachte dier bevelen, de tegenstrijdige
gevoelens, welke zij in de ontelbare legioenen teweeg brengen,
heeft voor mij, wat de indrukwekkende majesteit betreft,
zelden zijne wederga in de Wereldliteratuur :
Getrouwen, gaat dan hene, --- onsterfelijke Goden (1),
Gehoorzaamt Lucifer, verknocht aan Gods geboden.
Bevordert 's hemels eer in 't menschelijk geslacht,
Eenieder in zijn wijk, eenieder op zijn wacht.
Laat sommigen voor God de sehaal vol wierook branden,
En brengen vóór Gods troon der menschen offeranden,
En wenschen en geeeen, en zingen 's Godsheids lof.
Dat zich de galm verspreie in 't eeuwig juichend hof.
Een ander draai' gestarnte en ronde hemelklooten,
Of zett' den hemel op, of hou' de lucht gesloten
Met wolken, om den berg te zegenen omlaag,
Met eenen zonneschijn of versche regenvlaag
Van manne en honigdauw, daar God wordt aangebeden
Door d'eerste onnoozelheid, de burgerij van Eden.
Wie door de lucht, en 't vier, en aarde, en 't water rent,
Die matige op zijn pas eenieder element,
Naar Adams wensch, of legg' den bliksemstraal aan banden,
Of breidele den storm, of breek de zee op stranden.
Een ander sla de treén des menschen gade op 't veld.
De Godheid heeft zijn haar tot op een haar geteld.
Men draag' hem op de hand, dat hij zijn voet niet stoote.
Wordt iemand als gezant gezonden van een Groote
Aan Adam, 's aardrijks Vorst, dat hij zijn last verricht'.
Zoo luidt mijn last, waaraan de Godheid u verplicht (2).
(1) Goden : " Bij uitbreiding, in toepassing op andere bovenmenschelijke wezens van lager orde, als engelen, geesten enz. Evenzoo
door Vondel op de engelen toegepast, waarschijnlijk met bijgedachte
aan de mythe der hemelbestormers der Titanen en Giganten. " (Wdb.
der Ned. Taal, V, kol. 186.)
(2) Lucifer, I, II.
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verhevenste verheerlijking van het Opperwezen, die ooit, in
weke taal ook, geschreven werd.
En dan die verschrikkelijke ontboezeming van Lucifer in
het tweede tooneel van het tweede bedrijf ! De hoogmoed, het
fiere zelfbewustzijn van den Engel kent geene palen, en vervult
ons met ontzag, ja, met afgrijzenf, ; doch tevens met bewondering.
Hij, die, benevens zijn afzichtelijk karakter, door zijne weerga'booze schoonheid, door zijn bovenmenschelijk verstand uitblinkt, laat de nederlaag niet buiten berekening. Dat hij, ondanks
de mogelijkheid dezer nederlaag, met hare ijselijke gevolgen
— waarvan hij later zelfs het voorgevoel heeft, tot den opstand
besluit, — bewijst eens te meer zijn onbegrensden hoogmoed,
hooghartigheid en dadendorst. Hij wil alles op het spel zetten.
Hij wil meester zijn van 's hemels zalen. Al wat zich niet onderwerpt zal vernietigd worden. Het heerlijk werk der Schepping
zal tot zijn vroegeren chaos terugkeeren. Verheven, buiten
vergelijking verheven, is deze uiting van Lucifers stout en stug
karakter.
't Is groot werk.
Lucifer is niet alleen hoogmoedig en onverschrokken,
voortvarend en helderziende ; hij is ook schijnheilig en listig,
sluw en doortrapt. Hij rijgt zijne volgelingen aan zijn snoer,
bedriegt hen onophoudelijk, en wendt hen aan als slaven om
zijn doel te bereiken. In den grond heeft hij slechts verachting
en medelijden voor hen over. Zelfs bittere spotternij ; en weinig
Moeite geeft hij zich om deze gevoelens te verbergen. Doch hij
slaagt daarin gemakkelijk, daar hij hen op de grofste wijze vleit,
hen overtuigt, dat men hen in hun recht, in hunne eer krenkt.
Hij brengt hen zoo ver, dat ze hem smeeken zich aan hun hoofd
te stellen. Hij stemt hierin toe, doch niet om zijnen hoogmoed
te bevredigen. Zijn spottend medelijden geeft hij zelfs lucht,
daar hij de hoop uitdrukt, dat God hun hunne belgzucht moge
vergeven. Hoewel de mogelijkheid hem nooit verlaat, dat hij in
zijne onderneming kan bezwijken, geeft hij zijn besluit niet op ;
herhaalde malen verklaart hij, dat de hoop om over alles te
heerschen voldoende is om den sprong te wagen ; de stoute
geest, die iets durft ondernemen, wat voor of na hem niemand
gewaagd heeft, is een der geniaalste scheppingen der Wereldliteratuur.
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Nu zweer ik bij mijn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mijnen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitsen heen en sterrelichten glans.
Der heemlen hemel zal mij een paleis verstrekken,
De regenboog een troon; 't gestarrente bedekken
Mijn zalen ; d'aardkloot blijft mijn steun en voetschabel.
Ik wil op een karos van wolken, hoog en snel,
Gevoerd door lucht en licht, met bliksemstraal en donder,
Verbrijzelen tot stof, wat boven of van onder
Zich tegen ons verzet, al waar 't den Veldheer zelf !
ja, eer uw zwichten, zal dit hemelschblauw gewelf,
Zoo trots, zoo vast gebouwd, met zijn doorluchte bogen
Te barsten springen en verstuiven voor onze oogen;
't Gerabraakt aardrijk zien als een wanschapen romp;
Dit wonderlijk heelal in zijnen mengelklomp,
En wilde woestheid zien verwarren en verkeeren !
Laat zien wie Lucifer durft trotsen en braveeren (1) !

Zelfs de nederlaag in zulke onderneming is eervol, daar
zij een groot karakter verraadt :
Is 't noodlot, dat ik vaal', van eer en staat beroofd,
Laat vallen, als ik vall' met deze kroon op 't hoofd,
Dien schepter in de vuist, dien eersleep van vertrouwden,
En zooveel duizenden, als onze zijde houden.
Dat vallen strekt tot eer en onverwelkbren lof,
En liever d'eerste Vorst in eenig lager hof,
Dan in 't gezaligd licht de tweede of nog een minder.
Zoo troost ik mij de kans en vrees nu leed noch hinder (2).

De opstandelingen, hunne leiders, " Apollion ", " Belial "
en " Belzebub ", worden door Lucifer als werktuigen gebruikt,
en dezen gebruiken op hunne beurt de minderen, de Luciferisten.
Geen dier volgelingen, dier zwakken, heeft de gevaren
voorzien. Zij storten zich blindelings in den opstand. De
overwinning lijdt voor hen geen oogenblik twijfel. Lucifer is
klaarderziende. Zelfs komt er een oogenblik, dat hij aarzelt.
Deze aarzeling is diep menschelijk, en verraadt al het pijnlijke
van zijnen toestand. Zij wordt door Rafaël teweeg gebracht.
Lucifer gevoelt zich diep gekrenkt door Gods besluiten. Ten
(1) Lucifer, II, II.
(2) Lucifer, II-l.
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minste, hij verklaart dit ; maar het oogenblik van berouw is nog
niet daar ; hij huichelt voortdurend ; de hoogmoed brengt alle
andere gevoelens tot zwijgen.
Een edelmoedigheid (1), geheiligd tot regeeren,
Voor eenen minder, zich zoo zwaarlijk kan vernéeren,
Van heerlijkheid ontkléen, en opstaan uit haar staat,
En stoel, dat zij vervloekt den glans en dageraad
Van haren opgang, en veel liever had gebleven,
Een schaduw zonder verf, een niet, en zonder leven :
Want nietzijn overtreft verkleening duizendwerf (2).

Doch Rafaël is zwak, medelijdend; hij heeft ontzag, eerbied
voor Lucifer, den trotschaard, den booze, den waaghals ; en
deze, op zijne beurt, die door niets vermurwd, door niets
van zijn besluit kan gebracht worden, komt door de bede van
Rafaël tot inkeer. Rafaël smeekt, bidt, " hij smilt treurig en
kwijnt van druk om (Lucifers) wil "; hij verzekert hem, ingeval
hij tot zijnen plicht terugkeert, genade bij God. Dan is Lucifer
inderdaad geroerd ; hij aarzelt. Dan heeft hij eene duidelijke
voorstelling van het ijselijke zijner misdaad ; dan herinnert hij
zich welke weldaden hij van zijnen Schepper ontving ; hij heeft
het besef van de snoode ondankbaarheid, waaraan hij zich
plichtig maakt. De straf is nakend, wie kan hem nog raad
geven? Terugkeeren kan hij niet, hij is te ver in zijnen opstand
gegaan; hij bekent, dat hij vroeger niet opgehouden heeft te
huichelen,.. hij heeft slechts een oogenblik tijd om een besluit
te nemen, dat hem van de opperste gelukzaligheid in het eeuwig
onheil kan, zal storten. Hij zou waarschijnlijk terugkeeren,
maar het is te laat; Michaël daagt met zijn krijgsbenden op;
alle weifeling, alle wankelmoedigheid heeft uit. Indien ergens,
dan stelt Vondel zich hier in den rei der grootste poëtische
genieën, geeft hij het bewijs zijner wondere psychologische
kracht.
(1) Edelmoedigheid : 1. De eigenschap op edele wijze moedig te
zijn. In dit gebruik verouderd. 2. Het bezit van een fier gemoed van
iemand van hooge geboorte. In dit gebruik verouderd. (Wdb. der Ned.
Taal, III kol.) Uit den tekst Een edelmoedigheid, geheiligd, T. III,
kol. 3785 blijkt dat V. wil zeggen : Een edelmoedig persoon... het
Fr. woord magnanime geeft het Ned. edelmoedig weer. Ik ben daartoe
te eel, in denzelfden zin, ligt nog in onzen volksmond.
(2) IV-3.
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Of ergens schepsel zoo rampzalig zwerft als ik !
Aan d'een zij flauwe hoop, aan d'ander grooter schrik.
De zege is hachelijk, de neerlaag zwaar te mijden
Of 't onwis tegen God en Gods banier te strijden!
Den eersten standerd op te richten tegen God,
Zijn hemelsche bazuin en openbaar gebod.
Zich op te werpen als een hoofd van Gods rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen.
Te vallen in den vloek der snoodste ondankbaarheid,
Te kwetsen de genade en liefde en majesteit
Des rijken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die nog t' ontvangen staan, en wat wij reede ontvingen.
Hoe zijn we nu zoo wijd verzeild uit onzen plicht!
Ik zwoer mijn Schepper af. Hoe kan ik voor dat licht
Mijn lasterstukken, mijn verwatenheid vermommen?
Hier baat geen deinzen, neen, wij zijn te hoog geklommen.
Wat raad ! Wat best geraamd in dees vertwijfeldheen?
De tijd geen uitstel lijdt ; een oogenblik is geen
Genoegzaamheid van tijd, indien men tijd mag noemen
Dees kortheid tusschen heil en eindeloos verdoemen.
Maar 't is te spa, en hier geen boete voor ons smet,
De hoop is uit. Wat raad ? Daar hoor ik Gods trompet (1) !

De veldslag heeft plaats in 't luchtruim, " daar 't barrent
en krioelt van duizend duizenden om 't hoofd der helsche
scharen ". De slag is geweldig. " Een zwangre wolk van
schichten, gebarsten slag op slag, baart een gloeienden hagel ",
zoodat inderdaad het heelal op zijne grondvesten schudt, en
dreigt geradbraakt te worden.
" Een storm en onweer, dat de hemelen vervaart,
De hofpilaren schudt, de kreitsen en de starren
Verbijstert in hun ronde en ommeloop verwarren,
Of zwijmen op de wacht, en weten niet waarheen
Te drijven, oost of west of boven of beneên.
Al weerlicht wat men ziet, al wat men hoort, is donder,
Wat blijft er in zijn stand? Het bovenste raakt onder (2).
De overwinning van Michaël is volkomen ; de verslagen
vijanden
(1) Luci fer IV, 3.
(2) Lucifer, V, 1.
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Zwerven in de lucht, en tuimelen, en woelen,
Heel diep beneden ons gezicht en deze stoelen.
Beneveld en verblind, en ijselijk misvormd.
Zoo moet het gaan, die God en zijnen stoel bestormt (1).
Michaël, de zegevierende veldheer, wordt met een triomfantelijk lied door de jubelende scharen begroet. Ongelukkiglijk
is de feestvreugde van korten duur. Lucifer, om zich om zijne
nederlaag te wreken, heeft Adam, doen vallen, en door hem al
zijne nakomelingen in het ongeluk gestort. Gabriël verhaalt het
beloop van Adams en Eva's val.
Lucifer riep de hoofden der verslagen Engelen bijeen, en
richtte tot hen eene toespraak, waarin hij hen tot wraak aanzet.
Zij zijn voor eeuwig ongelukkig; doch ook de mensch zal
ongelukkig wezen. Hij zal naar lijf en ziel met zijn nakomelingen
vergiftigd zijn ; hij, die naar het beeld der Godheid zweemt, zal
van Gods gelijkenis verbasterd en vervreemd worden ; hij zal
aan allerlei kwalen onderworpen zijn, weinigen zullen het
hemelsch verblijf binnentreden, waaruit de engelen voor eeuwig
verbannen werden ; de gevallen engelen zullen als goden vereerd
worden. " Zoo duur zal de Godheid Lucifers val en zijne
triomfeest staan. "
Deze toespraak heeft treffende overeenkomsten met Miltons'
epos; de Engelsche Republikein, die een aanzienlijk staatsambt
bekleedde tijdens de wrange partijtwisten, legt ook zijne helden
gedurig redevoeringen in den mond, waarin de welsprekendheid
eene belangrijke rol speelt. Ook Lucifers toespraak is indrukwekkend ; zij is merkwaardig omdat de held zijn karakter zoo
getrouw blijft. Zijne groothartigheid, zijn fier zelfbewustzijn,
zijne boosheid behoudt hij in zijn ongeluk. Hij beurt zijne
" machten op, die zoo trotsch voor hunne rechtvaardige zaak
de nederlaag hebben geleden ", de helsche vreugd, die in zijn
oproep tot wraak schettert, is vreeselijk. En dan, wat kleur,
wat taal !
Hij rukte, na den slag, 't verstrooide heer bijeen ;
Doch eerst zijn oversten, die voor elkandren gruwen,
En zette zich, om 't licht van 't alziend oog te schuwen,
In eene holle wolk, een duistre moordspelonk
Van neevlen, daar geen vier dan uit hun blikken blonk (2).
(1) Id. V, 2.
(2) Lucifer V, 3.
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't Is prachtig,
Op Lucifers bevel brengt Belial Adam en Eva ten val ;
beiden worden uit den hof van Eden verdreven, Michaël geeft
insgelijks aan zijne onderhoorigen de bevelen om de gevallen
Engelen om hunne weerspannigheid, om hunnen opstand tegen
de Godheid te straffen. In deze toespraak schijnt mij de invloed
van Dante onbetwistbaar :
Ozias, aan wiens vuist de Godheid zelf vereerde,
Den zwaren hamer van geklonken diamant,
En ketens van robijn, en krammen, spits van tand,
Ga hene, vang en span het heer der helsche dieren,
Den Leeuw en fellen Draak, die tegen ons banieren
Dus woedden : vaag de lucht van dees vervloekte jacht,
En boei ze aan nek en klauw, en keten ze met kracht.
Dees sleutel van den put des afgronds en zijn holen
Wordt, Azarias, u en uwe zorg bevolen.
Ga hene, sluit in 't hol, al wat ons macht bestrijdt.
Maceda, neem dees toorts, die vlam is u gewijd,
Ontsteek den zwavelpoel in 't middenpunt der aarde,
En pijnig Lucifer, die zooveel gruwlen baarde,
In 't eeuwig brandend vier, gemengd met killen vorst;
Daar Droefheid, Gruwzaamheid, Versteendheid, Honger, Dorst,
De Wanhoop, zonder troost, de prikkel van 't geweten
En onverzoenbaarheid, een straf van 't boos vermeten,
Versteken van den glans der Godheid in dien rook,
Getuigen 's hemels ban, geveld op 't heilloos spook ;
Terwijl 't beloofde zaad, verzoenende Gods toren,
Herstelle uit liefde al wat in Adam werd verloren (1).
Adam in Ballingschap: verscheen in 1664, tien jaar na
" Lucifer ". Vondel was dan zeven-en-zeventig jaar oud. In het
eerste toonel van het eerste bedrijf treedt de vroegere " Stedehouder van Gods onbepaald gezag ", nu " Hellevorst " op. Hij
is uit de plaats der tormenten opgestegen, en bevindt zich in
Edens hof, om er het eerste menschenpaar te verleiden. Heeft
men hem uit het verblijf van vreugde in den afgrijselijken jammerpoel gestort; werd zijn hoogmoed op de vreeselijkste wijze
geknakt, ééne zaak heeft men hem niet kunnen ontnemen : het
(1) Lucifer V, 4.
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vermogen om kwaad te doen. Dat is zijne wraak, dat is zijn
geluk.
Het genie van Vondel breekt hier andermaal in Lucifers
toespraak tot zijnen helleraad door.
Hij, die er niet voor terugdeinsde den Hemel aan te randen,
zal toonen wat hij na zijnen val vermag, Hij heerscht nog over
het aardrijk, de zee en de lucht. De Godheid moet aanzien, dat
hij haar in haar eigen evenbeeld, in haar uitverkoren lieveling,
zal bestrijden. Lucifer zal toonen wat hij na zijnen val vermag.
Hij is overwonnen, ja ; maar, nog heeft hij de macht, om op
aarde den goddelijken wil in alles te wederstreven ! De Godheid
is almachtig, maar met den naam, niet in werkelijkheid, Indien
God de macht bezat Lucifer het leven te ontnemen, ware het
met hem gedaan; nog minder zou hij hem de heerschappij over
den afgrond laten, daar schiet zijne macht te kort ; Lucifer delft
slechts in schijn het onderspit. Daarin bestaat zijn geluk. Doch
in al mijne Vondelstudiën grijpt mij de gedachte aan : al uwe
beschouwingen, evenals die uwer ambtgenooten, verbleeken bij*
Vondels tekst ; breng dien onder elks oog, vestig er de aandacht
op, en vergeet niet, dat de dichter veel van de aandacht zijner
lezers vergt, maar dat hij hen om hunne inspanning ruimschoots
beloont.
Geen aanslag is te stout
Voor mij, die niet ontzag den hemel aan te randen.
Zoo neemt mijn wraakzucht al de wereld op haar tanden,
En rukt dit groot heelal uit zijnen winkelhaak,
Dat 's hemels as nog eens van mijne heerkracht kraak.
Het lust me hem voortaan gedurig werk te geven,
En schoon de bliksem mij ten troon hebbe uitgedreven.
Te laten blijken wat ik, na dien val, vermag,
Al schoot ons macht te kort daarboven, 't hoog gezag
Moet aanzien, dat ons nog die macht is bijgebleven,
Zijn willekeur in al zijn werk te wederstreven,
De naam van almacht is een titel zonder daad,
Een krachtelooze klank van roemzucht. Wist hij raad

Om eenig wezen gansch van iet tot niet te brengen :
't Was uit met mij, men zou me in wezen niet gehengen,
Min laten in 't bezit van 's afgronds heerschappij ;
Daar ligti zijn macht te laag, al schijnt mijn macht in lij te liggen (1).
(1) Adam in Ballingschap, I, 1.
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Het menschenpaar wordt ten val gebracht : Lucifer triomfeert: de mensch is bedorven : het heeft den Schepper gerouwd
hen geschapen te hebben.
Zoo wordt mijn wraak verzaad. Nu triomfeert de hel,
Dat mijn erfvijand (1) zich nu were en wetten steil'
Om zulk een inbreuk van erflasteren te keeren :
Wij passen langer op geen hinderdam noch beeren (2),
Van wetten en belofte en vreeslijk dreigement.
Natuur ligt onder, platgetreden en geschend,
Al 't menschelijk geslacht is mijn, en errefeigen,
Het past niet langer op beloften, noch op dreigen,
De wil helt over van 't geboden goed tot kwaad (3).
'k Wil kerken zaaien en altaren, hem (4) ten smaad.
Men zal mijn beelden daar met menschenoffren eeren,
En goud en wierook, en bij 's afgronds godheid zweren,
Uit schrik voor straffe. Ik schuif nu glimpelijk en valsch
Den oorsprong van het kwaad van mij op 's vijands (5) hals.
Laat al de wereld vrij van Adams erven krielen ;
Uit zestig eeuwen bergt hij pas een handvol zielen.
Zoo stijge ik, na mijn val, op eenen hoogen trap.
Zooveel vermag de lust, een mondvol appelsap.

(1) Id. Mijn erfvijand ; t. w. God.
(2) Wij passen langer op geen hinderdam noch beeren.
Passen : Rekening houden met iemand of iets. Om iets geven, in
den zin van ; er zich aan gelegen laten liggen, kunnen schelen. Om iets
of iemand geven, in den zin van : er zich aan storen, er zich om
bekommeren. (Wd. der Ned. Taal, XII, kol. 701.)
Hinderdam : dwarsdam. (Wd. der Ned. Taal, XI, kol. 758.)
Beeren : beer. Waterkeering. gewoonlijk van metselwerk. (De
steenen gestichten die men, in de stadsgrachten legt om Rivierkens
tusschen beiden deur te loopen, ook om 't water in de grachten op te
houden, hebbende boven een scherpen kant gelijc den rugge van een
Swijn, twelc men, gelubt zijnde, Beer noemt) ? (In onze hedendaagsche
taal heet een ongelubd mannelijk zwijn een Beer, een gelubd mannetjeszwijn heet Berg) zoo worden ze Beeren geheeten. (Wd. der Ned. Taal,
III, kol. 1324.) Lucifer wil dus zeggen : Geene hinderpalen noch
moeilijkheden zullen ons beletten ons te wreken.
(3) Zoomin de belofte der eeuwige belooning, als de bedreiging der
eeuwige straf drijven den mensch voortaan naar het goed ; hij is, dank
aan Lucifer, natuurlijk tot het kwaad geneigd.
(4) Hem, God.
(5) 's Vijands hals; God is Lucjfers vijand.
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Den grooten ommezwaai van 't eeuwig treurspel hooren,
Uit Adams eigen mond. Nu loopt de treurrol af,
Hij komt tot kennis van zijn misdaad door de straf,
Die d'overheden op den hiel treedt. Hij loopt herwaart,
Bestorven (1) om het hoofd, en doodsch dan weder derwaart,
De beeldevormer (2) zag 't wanschepsel aan, en riep :
" Helaas, nu rouwt het mij, dat ik ooit menschen schiep " (3).
*
**

Joannes de Boetgezant is een van Vondels prachtigste
gedichten. Het verscheen in 1662. De dichter was toen vijf en
zeventig jaar oud. In het vierde en zesde boek van dat epos,
dat op vele plaatsen den aard van een leerdicht, op
andere dien van een lierzang aanneemt, hebben wij eene toespraak van Lucifer " tot alle onderaardsche raden ", en ook
eene beschrijving van de hel. In deze twee boeken, meer nog
dan in " Lucifer '' en " Adam in Ballingschap ", komen plaatsen voor, die de treffendste gelijkenis met Milton's " Paradise
lost " aanbieden ; ook is de overeenkomst met Dante zoo in het
oogvallend, dat men onweerstaanbaar de meening bijtreedt
van hen, die beweren, dat Vondel niet alleen het reuzenwerk
van den Florentijn heeft gekend, maar met den grootsten iever
bestudeerd heeft. Eene zaak echter moet ons verwonderen.
Vondel vermeldt Dantes naam niet. Dit is geheel in strijd met
zijne gewoonte. Hij treedt schier altijd in uitvoerige beschouwingen over de bronnen, waaraan hij zijne stof ontleent, en
over zijne lievelingsdichters spreekt hij bij uitstek gaarne. Deze
(1)Bestorven : van het ww. besterven : van aandoening ontstellen
en doodsbleék worden ; thans nog niet geheel verouderd. — Inzonderheid van het deelw. bestorven, zijne wangen, zijne lippen, zijne gelaatskleur : doodsbleek. (Wd. der Ned. Taal, II, kol. 2150.
(2) De beeldevormer, de Schepper.
(3) Adam in Ballingschap, V. 1. Ter ontleding van Lucifers karakter is deze ontboezeming merkwaardig. De duivel heeft den opstand
gepredikt, omdat God den mensch in de hoogste mate begunstigd
had ; nu heeft Lucifer het zoover gebracht, dat het God berouwt den
mensch te hebben geschapen. Het genoegen in de wraak, de haat van
God en den mensch ; het geluk in het kwaad ; dat is het kenmerkend
karakter van Lucifer.
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was, denk ik, Virgilius. Hij wijdt aan den dichter van " Eneas"
eene hoogst merkwaardige biographie. Ook Dante verklaart
Virgilius zijn uitverkoren, zijn meester. Deze vergezelt hem op
zijnen tocht. Het is inderdaad wonder, dat Vondel dit niet
vermeldt.
De leeraar wil er bij mij niet uit. Twintig jaar lang heb ik
mijne leerlingen in bewondering voor onzen koningsdichter
doen opgaan, en sinds mijne jeugd heb ik, naar mijn beste vermogen, getracht hem in onze colleges en athenea te doen ingang
vinden. Thans nog verschaft de Koninklijke Vlaamsche Academie mij het middel om den grooten Vondel zijn zegenrijk
werk bij onze studeerende jeugd te laten voortzetten ; hij is
zeker de grootste taalmeester, dien wij haar kunnen schenken,
en op de ontwikkeling van hun esthetisch en artistiek gevoel,
zelfs van alles wat goed, schoon en edel is, oefent hij eenen
invloed uit, die niet kan overschat worden. Twee meesterstukken breng ik hun hier nog onder het oog : het optreden van
Lucifer in de hel en de beschrijving dier folterplaats. Onze
Vlaamsche Dante vertoont er zich in volle heerlijkheid.
Joannes Baptista kondigt de menschwording van Christus
aan :
Hij komt, gewapend met een onweerstaanbre macht,
Het zwarte rijk des doods en van den helschen nacht
Bestormen, Lucifer, van 't eeuwig licht gescheiden,
Ontwapenen, en voor zich in triomfe omleiden,
Met al den aanhang, die zich kantte tegen God.
Men zal den wapenroof ten transe uit van het slot
Des hemels steken. Laat de hel hier tegen wroeten,
Al wat hem wederstaat, moet buigen voor zijn voeten (1).
De gevallen Stedehouder is, gelijk men weet, gelukkig om
den val van het eerste menschenpaar. Daardoor werd het
ongeluk van den mensch bewerkt. Doch de slotrei uit
" Lucifer " heeft reeds de komst van den Verlosser, van Gods
Zoon, op aarde aangekondigd. Zij heeft gebeden en gejubeld :
Verlosser, die de Slang het hoofd verpletten zult,
't Vervallen menschdom eens van Adams errefschuld
(1) Joannes de Boetgezant, Het derde Boek.
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Verlossen t' zijner tijd, en weer voor Eva's spruiten,
Een schooner paradijs hierboven opensluiten ;
Wij tellen d'eeuwen, en het jaar, en dag en uur,
Dat Uw Gena-verschijn' ; de kwijnende Natuur
Herstell', verheerlijke, in lichamen en zielen;
Stoffeerende den troon, daar d'Engelen uit vielen (1).
Die tijd is daar. De Voorlooper bereidt de komst van den
Verlosser van het menschdom voor. Men begrijpt hoezeer dit
de gestrafte Engelen, vooral hun hoofd, ontstelt. De mensch
zal triomfeeren. Uit afgunst voor hem heeft Gods Stedehouder
den strijd aangevangen. Hij, met heel zijn aanhang, werd in de
hel gestort, voor eeuwig, zonder hoop op verlossing. De mensch
zal, dank aan Gods menschwording, zijne intrede in het
hemelsch hof doen. Lucifer doet dus aan zijne raden verstaan,
dat hij, die de komst van Gods Zoon voorbereidt, van kant
moet gemaakt worden. Ik deel slechts het tafereel mede : de
hoofdpersonaadje, de toehoorders, het decor : 't is alles even
wonder gekleurd :
De hel ontzette zich voor zulk een donderwoord.
Al d'afgrond daverde. De roestige ijzerpoort
Begon op haar gebit te knarsen en te kraken,
De jammerpoel een stank en rook en smook te braken
Ten balge uit, dat het licht verduisterde aan de lucht.
De grootvorst van den nacht (2), voor zijnen staat beducht,
Verdaagde dadelijk alle onderaardsche raden,
Die spoedden zich ten hoof door slangbochtige paden,
Daar, recht in 't middenpunt des aardrijks, even wijd
Van zuid- en noordas, 't hof op ketens hangt, en snijdt
De spil der wereld juist in twee gelijke deelen.
Wat gruwzaam is, vloeit hier door duizend zwarte kelen (3)
Naar toe op 't schor getoet der nare hof klaroen,
God Lucifer (4) verscheen te rade, en zette toen
Zich op den hoogen stoel, wie d'onderdane nekken
Van ongedierte en draak ten stut en steunsel strekken.
(1) Lucifer, V, 4,
(2) De Grootvorst van den Nacht, t. w. Lucifer.

(3) De zwarte kelen zijn de slangbochtige paden, de overwelfde
paden, zooveel als de ruime pijpen, darmen.
(4) God Lucifer : door zijne onderdanen als God geëerd.
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En zwaaiende den staf van staal, aan 't punt gekloofd,
Sloeg gloénde blikken op (1). De lamp, vol pek en zwavel,
En basiliskusvet (2) verlichtte in 't rond den navel (3)
Van 't woeste raadshol, dik en vet begroeid van roet:
't Gestoelte werd bekleed van dit gevloekt gebroed.
Zij zaten stil als stommen (4).
Daar begon Lucifer " gelijk eene klok te brommen " (5)
en zijne " getrouwe machten " die allen den naam van den
verdoemer, m. a. w. van God, verzwoeren, en, een eeuwigen
oorlog voeren tegen " het eeuwig licht ", de noodzakelijkheid
van Joannes' ondergang te doen inzien.
*
* *

Hier volgt " De Hel ". Wie twijfelt nog aan de innige
verwantschap van Joost Van den Vondel met Dante Allighieri?
Ik heb het meesterstuk nog in geene enkele Bloemlezing aangetroffen. Zulke modellen bevat echter onze letterkunde niet
vele :
De poel, daar Lucifer ten halze in kwam te smoren,
Gaapt wijd, en spalkt den muil wijd open tot aan d'ooren.
Men vaart er in ruimschoots, met paarden en karos,
Eerst over keizelsteen, en dan door kreupelbosch,
En heggen, wild en woest. De weg in 't ommezwaaien,
Loopt enger, anders dan de wenteltrappen draaien,
Of als kinkhorens, die neerrollen op een punt,
Het koestrend licht, in 't eerst den ingang nog gegund,
(1) Men ziet wezenlijk den gruwzamen meester, met zijne adderkroon op het hoofd, op den troon door de monsters onderschraagd,
die vóór hunnen val de heerlijke engelen waren.
(2) Basiliskusvet, vet van den basilisk. " Naam van eene soort
van adder, voornamelijk voorkomende in het Noorden van Afrika, en
waarvan de Ouden geloofden, niet alleen, dat de beet vergiftig was,
maar ook dat het dier door zijn adem of zelfs door zijn blik iemand kon
dooden. " (Wdb. der Ned. Taal, II, 1. Kol. 1049.)
(3) Den navel : het middenpunt.
(4) Joannes de Boefgezant, Het vierde Boek.
(5) Brommen : met ophef en zelfgevoel spreken, snorken, snoeven,
pochen. (Wdb. der Ned. Taal, III. Kol. 1509.)
Verst. 1922
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Verflauwt allengs, en als 't vergeet zoo diep te dringen,
Genaakt men twijfellicht (1) en avondschemeringen :
Gelijk wanneer de zon, beneên de kim gedaald,
Nog schijnsel nalaat, dat een poos ter zee uitstraalt :
Dan is het nacht noch dag, of dag en nacht gemengeld,
En tevens duisternis en licht dooreen gestrengeld.
Men wandelt hier, gelijk in maneschijn bij nacht,
Wanneer het hemelsch heer in orden trekt de wacht (2),
En op zijn ronde past langs diamante wallen,
Waaruit de kroonzucht kwam voorover nedervallen,
Die met de benden der gebroedren, troon bij troon
Opsteigerend, God durft vliegen in zijn kroon.
De nachtvorst (3) houdt zijn hof in vlammen, op den navel
Des afgronds, schuw van zon en rook en smook en zwavel;
Een gruwzaam, woest begrijp (4) vol spooks, en overkropt
Van goddeloozen, elk naar zijn verdienst gestopt
In barrenovens of verrotte stanggiolen (5).
De scherreprechters, wien 't verdoemrecht werd bevolen
Streng uit te voeren, in den naam van 's afgronds god,
Bekleeden elk hun ambt, en eeren 't nachtgebod (6).
D'een voert er zwavel aan, met heele zwavelbooten,
En roeit door dikken damp, zoo wijd de vracht kan vlooten,
Op eenen vlammestroom, dan derwaart aan, dan hier :
(1) Twij Tellicht. Geheel deze beschrijving herinnert levendig aan
Dante Ik veroorloof mij nogmaals op de nadrukkelijkste wijze de aandacht op de weergalooze schoonheid van het stuk te vestigen. Het is al
te weinig bekend; dit is mijne verontschuldiging het in zijn ganschen
omvang te hebben medegedeeld.
(2) Wanneer het hemelsch heer in orden trekt de wacht : wanneer
het sterrenleger in orde de wacht optrekt.
(3) De nachtvorst : Lucifer.
(4) Een gruwzaam, woest begrijp : begrijp : in toepassing op een
land, eene stad, een gebied met bepaalde grenzen ( Wdb. der Ned. Taal,
II-1. Kol. 1422), dus een afzichtelijke, woeste, afgeperkte plaats, vol
spoken enz.
(5) Stankgiolen. Giool. Fr. Géole. Gevangenhok, kerkerkot. In
onze taal is het woord verouderd : het Fransche woord géole wordt
nog gebruikt voor een vuil weerzinwekkend vertrek. De plaats is overkropt met goddeloozen enz. ; in barrenovens en stankgiolen gestopt :
Heerlijke, echte volkstaal, daarbij geheel en al naar ons Vlaamsch
taaleigen.
(6) De scherreprechters... eeren 't nachtgebod : voeren de wet van
het rijk van Lucifer zoo stipt uit, dat zij het eer aandoen.
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Een ander voedt met traan en olie 't gulzig vier :
Deen nijpt de lastertong met gloeiendige tangen :
Een ander geeselt, aan een wip, den half gehangen (1)
Met scorpioenen, dat het bloed beneden drupt ;
Deen blaast in 't helsche vier : een ander stookt of schupt
De kool en assche uit de kolk, en schreeuwt om voedsel
Van brand, hem toegevoerd van adderengebroedsel,
Elk om 't wanschapenste, gemengd uit mensch en dier.
Veel traniën, ineengeroerd, met eenen zwier
Naar wolf, en leeuw, en draak, en beer, en wilde zwijnen (2) ;
Al stokebranden, fiks op moordpriem en venijnen,
Op strop, en knods, en roer, en bijl, en dommekracht (3).
Is ergens eenig licht, het is hier eeuwig nacht,
Ten waar' 't opwellen van den rook, met kracht gedreven,
En lang in arbeid, baarde, om 't vier wat lucht te geven,
Men huilt van kille koude om 't snippen van den vorst (4),
Of hijgt zijn aem ten eind van onuitleschbren dorst,
Naardien de droge keel inwendig brandt van hette (5).
Waar rolt nu 't wijnvat, daar de dronkaard zich op zette,
Als in zijn zadel, een gansch etmaal (6) nimmer mat,
Tot dat de dronken held van 't paard aan duigen spat?
Wat baat de spaarpot, van den gierigaard, bezeten
Van 't geld, bijeengeschraapt met een verdoemd geweten ?
Waar bergt zich nijdigheid, wiens hart verteert van spijt,
Om 's naasten welvaart, daar zij geene scha bij lijdt? Wat helpt de wreedheid en de wraak het bloedvergieten,
Daar zij in bloed verzinkt, dat om haar stroomt bij vlieten,
Die, nooit verdronken, een klaroen hoort, die, verwoed,
Geweld, en wraak, en moord haar luid in d'ooren toet (7) ?
(1) Den hal (gehangen : Ik versta daardoor, den gehangen die ten
halve dood is en dit ook hier blijft. Een wip is eene hooge stang, " op
de wip schieten ".
(2) De monsters, met samenraapsels van wilde dieren, zijn hier de
voerlie.
(3) Dommekracht : " Een toestel om zware lasten op te tillen,
bestaande uit eene getande en van grepen (" duimen ") voorziene ijzeren
stang, die door raderwerk omhoog gebracht kan worden ". (Wdb, der
Ned. Taal. III, kol. 2787.) Door dit tuig werden de verdoemden omhoog
getrokken en weer omneer gelaten.
(4) Het snippen van den vorst : Weer zooals bij Dante.
(5) Hette : hitte.
(6) Etmaal : vier en twintig uren.
(7) In d'ooren toet : Prachtig, en weer echt Vlaamsche volkstaal.
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Wat helpt nu bloedschande en schoffeeren van Gods maagden,
Die door haar zuiverheid het zuiverst oog behaagden ?
Een korte keteling van wellust boet men hier
Op ijzre pennen, met de voeten in het vier.
De traagheid kan, genoopt van onrust, nergens duren,
Om 't roekeloos verzuim der onherhaalbare uren (1).
Met welk een krauwel wordt de misdaad aangetast!
Hoe droef de schuld beklaagd ! Hoe wenschen ze, afgevast
En arm, in 't haren kleed, met waken en gebeden,
De schuld te boeten ; mocht men opwaart van beneden
Opstijgen in genade, en in gena hersteld,
Bedenken hoe de tijd aan oogenblikken smelt !
Maar al vergeefs : wie eens van God wordt afgezonderd,
Komt in der eeuwigheid niet weder opgedonderd
Uit dezen jammerpoel. De weg valt veel te steil,
De hellewacht te wreed, die zelf van hoop en heil
Versteken, niemand gunt verlichting in zijn kwale,
En dat hem d'oude zon een oogenblik bestrale.
'k Verzwijg de misdaan en zoovelerhanden slag
Van straf te melden in een barning van beklag.
Men kon hier eene lijst oprollen van tyrannen
En afgoóndienaars, en godslastraars, ingespannen
Uit wrevel tegen God, natuur en Mozes' wet ;
Alle overtuigd en klaar verwonnen van hun smet
Ter helsche pijnbank, elk uit zijnen hals gewrongen (2). "
*
**
(1) Onherhaalbare uren : Men heeft hier de straffen der hoofdzonden. Ik denk dat V. bij Thomas a Kempis te rade is gegaan. " Waermede den mensch aldermeest gesondight sal hebben, daervoor sal hy
swaerlyck ghepeynight worden. Daer sullen de traghe menschen met
vierighe sporen ghesteken worden. De gulsighe sullen met grooten
honger ende dorst ghepeynight worden. Daer sullen onkuysche menschen, ende die de wellusten des vleeschs bemindt hebben, met brandende peck ende stinckende solpher begoten worden ende de nijdige
sullen als rasende honden door de groote pyne huylen.
" Daer en sal geene sonde sijn oft sij sal haere sonderlinge pyne
hebben. Daer sullen de hooveerdighe met allerhande versmaetheyt
vervult worden en de gierighe sullen met eene inwendige armoede
benauwt worden ". De Naevolgingh Christi van Thomas a Kempis
Regulier met sijn leven door Heribertus Rosweidus, Priester der Societeyt Jesus. Vermeerdert met een schoone tafel. (Hantwerpen bij de
Wed. Jacops 1679 met gratie en privilegie. (Den eersten Boeck. Het
XXIV Capittel, 3-4, blz. 92.)
(2) Joannes de Boetgezant. Het zesde Boek.
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Zoo is Joost Van den Vondel een der verhevenste dichters der Wereldliteratuur, den evenknie van Petrus Paulus
Rubens, de twee grootste genieën van den Vlaamschen stam.
De Vlaamsche dichter is allernauwst aan Dante verwant.
Hadde hij, als deze, als Shakespeare, als Molière, in eene
wereldtaal geschreven, dan ware hij, evenals deze onsterfelijke
genieën, wereldbenoemd geweest. Doch Vondel hoort ons toe.
De taal, die ons als volk verbindt, die ons meest karakteristiek kenmerk is, de trouwe afspiegeling van ons zieleleven,
" die leeft en bloeit in ons aller hart ", was de tolk van een
der wonderste genieën der wereld ; het is de taal, waarin hij
zijne onsterfelijke werken schreef, en waarin wij ons zelven
erkennen. Weinigen hebben ons volk zoozeer opgeluisterd,
weinigen hadden onze taal zoo lief, weinigen droegen ons
stambewustzijn zoo hoog.
Sinds eene halve eeuw heb ik er mij op toegelegd Joost
Van den Vondel, den grooten dichter, den edelen mensch,
zoowel door mijn onderwijs als door mijne geschriften aan mijn
volk meer en meer te leeren kennen, bewonderen en lief hebben, en ik betuig aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
mijn diep gevoelden dank, die mij daar zoo ruimschoots de
gelegenheid toe heeft verschaft.
Moge ons volk meer trotsch wezen op Vondel, op Vondels taal ! Moge het meer en meer in zijnen geest dringen,
moge het dwepen met zijne idealen in deze versto ffelijkte
tijden; ik leef in de overtuiging, dat wie daaraan medewerkt,
dit volk op geene betere wijze kan dienen.

(1) M. de Vries.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

543. — AERDEBOORT, AERDEBOORDT.
Naar den heer K. DE FLOU is de " AERDEBOORT '' een
Zelfkant van een stuk land, tegenaan eenen gracht enz., ofwel
tusschen de geplante boomen en den opkant van eenen waterloop. Hierna is er spraak, onder de " canten ende aboutten "
van een hofstede, van een " aerdeboort " die " bewesten ende
benoorden aen " gezegde hofstede ligt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Veurne, Charters,
oud nr 6606, voorloopig blauw nr 1549 : " Van welcke hofstede ende
landen, de canten ende aboutten hier naer volghen, te weten noort van
de kercke de hofstede daer nu Joannes L. woont, metten iephove
bezuyden aen de hofstede, metten sijngele beoosten aen de hofstede,
metten aerdeboort bewesten ende benoorden aen de hofstede, houdende
vijf lijnen eenentachtentigh roeden ; item... " (Akte van 14 Nov. 1731.)

Van eene hofstede gelegen te Merckem, bij Veurne, wordt
in den volgenden tekst gezegd, dat een zekere heer j. aldaar
had " drie voeten aerdeboordt buyten de boomen soo verre
" als den walgracht loopt " :
Id., Acquisitions nr 1844, " Terrier " van het leenhof van
Merckem, jaar 1772, blz. 54 : " Item t' college van de Societeyt Jesu
binnen Ipre... houdt een leen groot 1 gemet ende is een bedolfven wal
alwaer eene schoone behuysde hofstede op staet, met den nederhof tot
soo verre dat het gemet volkomen is, met den besten veurst ende
besten boom, daer nu de W e Augustin Sion woondt in Merckem, noordt
van de kercke, met den noordeynde tZandt, d'heer J. aldaer hebbende
3 voeten aerdeboordt buyten de boomen soo verre als den walgracht
loopt, oost ende zuydt hun selfs erve, ende west... "

Of de uitlegging door K. de Flou gegeven, wel degelijk op
bovenstaande teksten toepasselijk is, kunnen wij niet vaststellen.
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544. -- ACHTER GHELANT SYN,
en VOR (vóór) enen GHELEGHEN SYN of
VOREN LIGGHEN.
Spr. van eigenaars of van pachters van landerijen, wijst,
— naar een tekst aan een akte van 1355 ontleend, ^-- de uitdrukking ACHTER GHELANT SYN op Hen wier grond van den
openbaren weg gescheiden is.
In bedoelden tekst worden evenwel, voor het aldaar
besproken land, twee liggingen beoogd, die duidelijk van
elkander te onderscheiden zijn :
Met betrekking tot de vorenaan liggende gronden, dic
derhalve onmiddellijk grenzen aan den openbaren weg, is er
namelijk spraak van
1°) pachters die daartegen liggen, die " voren ligghen " of
" naest ", d. w. z. het dichtst bij genoemden weg ; en
2°) van hen die " achter ghelant syn ", die dan ook moeten
" wegen ", of hunnen uitweg nemen, over de eersten of over
dergenen land die " vor (vó(5r) hemlieden gheleghen syn ".
Welnu, de toegang tot den openbaren weg wordt door de
akte als volgt geregeld :
F. V. en C. C. (F. Van de Putte en Ch. Carton), Chronicon abbatim S. Nicolai Furnensis, blz. 170 : " Voort so segghen wy visieres,
ordinerers ende segghers vorseit, dat alle die ghene die vorscreven
staen, ende hare nacomers, die niet an desen vorseiden wech ghelant
syn, sullen moghen weghen over der gheenre lant, die vor hemlieden
gheleghen syn, als si sullen willen varen ten weghe voorseid, eene
opene wech roede breet ende dat omme drie pondt parisis..., also
langhe als sy dien wech hebben willen.
" Voort, dat alle die ghene die achter ghelant syn sullen moghen
varen, ende hare naercomers, over den gheenre land die voren ligghen,
naest den weghe vorseit... " (1355.)

De belanghebbenden mochten dus over het land waardoor
zij moesten trekken eenen weg banen, die een roede breed was,
mits vergelding van drie pond parisis 's jaars zoolang zij dit
voorrecht wilden genieten.

545. — ACHTERrLIGGHENDE WATERINGHEN.
Met betrekking tot een bepaalde watering, zooals in den
tekst hieronder, wordt door onze uitdrukking gewezen op
zekere andere Wateringen, nl. op er over liggende of verder liggende wateringen :
Placc. van Vlaenderen, IIIe boek, Ie deel, blz. 444-446 : " Wy hebben
ontfanghen de ootmoedighe supplicatie vande ghemeene Ghelande van
het quartier ontrent Ardenburgh, ende namentlijck die vande Wateringhe van Bewesten ende Beoosten der Eede, met d'achter-ligghende
Wateringhen, inhoudende hoe dat deur de..." (Octrooi van 11 Mei 1611.)
In het Fransch, WATERINGHES VOISINES :
Id., IIIe boek, Ie deel, blz. 432 : " Que pour obvier a ce, veu qu'il
est de nécessité d'y faire une nouvelle dicque... et autres ouvrages,
lesquels lesdits adhérités de Beoostereede ne pourraient faire faire..., si
ce n'estoit par l'aide et secours des voisins d'environ..., et combien que
pour ce fait..., certaine taxation eut esté faite sur chacune mesure de
terre gisant ès wateringhes voisines, pour le faire contribuer avec ceux
dudit mestier d'Ardenbourgh, Beoostereede... " (" Apoinctement " van
25 Maart 1410.)

Zouden door ARRIÈRES POLDRES, Of POLDRES CIRCONVOISINS, niet Achterliggende polders bedoeld zijn? ;
Id., IIIe boek, Ie deel, blz. 443 : " Comme par la visite... de l'estat
et inundation de nostre Terroir et Pays du Francq ..., causée par les
coupures des Dicques de Coxide et Slependamme ..., par ou la Mer a
tellement gaigné sur les terres du mesme quartier que non tant seulement la plus grande partie d'icelles est apparente de nestre jamais
recouverte (1), ains que plus est, plusieurs Poldres circonvoisins au
mesme quartier seroient encore en danger de en bref semblablement
inunder et se perdre ... A cette cause vous ordonnons ... ; et afin de mieux
pouvoir contregarder et reparer lesdits Poldres et Dicques ..., faire
contribuer les arrières Poldres, a l'advenant ... " (" Placart " van
20 Sept. 1600.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Te verstaan " Recouvrée " of Wedergewonnen.

BIJDRAGE TOT DEN

VAKWOORDENSCHAT.
EEN
CHEMISCHE WOORDENLIJST
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
CHRISTOFFEL DE BRUYKER,
Secretaris van het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium
der stad Gent.
EN

Over het algemeen zijn in ons land de vak- en kunstwoorden weinig of niet gekend, of wel worden zij op gebrekkige
wijze gebruikt; voor scheikundige woorden beseft men dit
gemakkelijk, en als men den Vlaamschen tekst van wetten of
koninklijke besluiten, artikels van dagbladen, lastenboeken
uitpluist, dan staat men soms verbaasd bij hit vaststellen der
onvolledige en onjuiste uitdrukkingen.
Om alleen enkele voorbeelden aan te halen, noemen wij :
solferzuur in plaats van zwavelzuur;— chloorhydrisch zuur voor
zoutzuur of chloorwaterstofzuur ; nitrisch zuur en azootzuur voor salpeterzuur ; — gephosphateerd krijt voor phosr
phaathoudend krijt; — potaschzouten en potaszouten voor
kalizouten; — salicylische aldehyde voor salicylaldehyde; —
methyleenzure salicylate (vertaling van het Fransch salicylate
methylique) voor methylsalicylaat ; aardappeljenever (vertaling van het fransch, alcool amylique) voor amylalcohol ; —
borisch zuur voor boorzuur ; --• ethylische alcohol voor eethylalcohol ; — azijngeest (1) voor acetoon ; -- calciumcarbiet (1)
(1) In FAASSEN, Algemeen technisch woordenboek, blz. 12,
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voor calciumcarbide ; — ferrocyanuur van kalium voor
kaliumferrocyanide of ferrocyaankalium; --- chloorpotasch
voor kaliumchloride of chloorkalium; — kaliumchloruur voor
kaliumchloride ; — bromuren en ioduren voor bromiden en
iodiden, — om ons te beperken tot drie stukjes die onder onze
oogen liggen.
Verre van ons het inzicht daarvan de schrijvers en de
vertalers te beschuldigen. De oorzaak van die bijzondere onbekwaamheid is vooral te wijten aan het ontbreken, in ons land,
van hooger onderwijs in het Nederlandsch, — verder nog aan
de onvolledigheid van de woordenboeken die tot nu toe hoofdzakelijk een letterkundige strekking hebben gehad. Thans treffen
wij, nevens de steeds bloeiende letterkunde, een sterk wetenschappelijke en vakkundige strooming : de wetenschap en de
techniek hebben ook hunne bijzondere taal.
De algemeene woordenboeken, zelfs de beste, zijn ten
opzichte der kunst- en vakwoorden schier altijd onvolledig;
zij kunnen bijna nooit met gunstig gevolg benuttigd worden.
Daarentegen bestaan reeds voor enkele vakken zeer goede
woordenlijsten, door specialisten opgesteld : de Koninklijke
Vlaamsche Academie heeft veel op dat gebied bijgedragen,
om door prijsvragen de samenstelling van dergelijke lijsten aan
te moedigen en die lijsten uit te geven; aldus verschenen achtereenvolgens de• vak- en kunstwoorden van den loodgieter,
den zinkbewerker, den metselaar, den timmerman, den smid;
aldus zullen binnenkort verschijnen de vak- en kunstwoorden
van de brouwerij, van het bakkersbedrijf, van de lakenweverij,
van de zeevisscherij, enz.
De pogingen om den vakwoordenschat bijeen te brengen
zijn reeds oud : de Académie royale des Sciences de France
heeft in de 18e eeuw vele lijsten laten verschijnen, namelijk in
de boekdeelen van de " Arts et métiers " ; in Nederland treffen
wij meer dan een werk aan waarin de uitlegging van technische
uitdrukkingen wordt gegeven. Door de uitbreiding van de
vakken van den ingenieur, kwam ook de noodzakelijkheid tot
stand, meertalige vakwoordenboeken te laten drukken.
*

**
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In 1898 werd op het 2e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres de wensch uitgesproken dat voor elk vak der
wetenschappen, ,— schei, natuur, geneeskunde, enz. — een
handboekje zou uitgegeven worden, met de meest gebruikelijke
uitdrukkingen ; tot nu toe zijn echter bedoelde handboekjes
niet tot stand gekomen.
Het ware stellig wenschelijk een volledig woordenboek
van vak- en kunstwoorden te zien ontstaan. Door den
spoedigen vooruitgang der wetenschappen is dit evenwel
moeilijk; alleen door het gelijktijdig samenwerken van een
aantal specialisten zou, in weinig tijd, een dergelijk werk, wel
op de hoogte, kunnen opgebouwd worden ; de bezwaren van
zulke samenwerking en van zulke onderneming zijn ten allen
tijde groot en talrijk, en het is wellicht te vreezen dat in de
thans naroorlogheerschende toestanden, zij grooter en talrijker
zijn als in normale omstandigheden.
Maar juist in de toestanden die wij nu beleven, als op
korten tijd, door de minste inspanning de meeste resultaten
dienen verkregen te worden, zou een volledig vakwoordenboek
groote diensten kunnen bewijzen.
In ons werkje hebben wij niet getracht een volledige
woordenlijst op te maken.; wij meenen integendeel dat wij nuttig
werk zullen verrichten met een eenvoudige bijdrage tot den
vakwoordenschat op te maken, niet met de bestaande woordenboeken waarvan ten opzichte van de wetenschappen, de
inlichtingen of verouderd of onvolledig moeten aanzien worden,
^- doch wel met moderne chemische leerboeken, tijdschriften
en catalogussen te excerpeeren (1), waaruit de thans gebruikte
(1) Werden namelijk geraadpleegd :
Codex alimentarius, uitgegeven op initiatief van het Congres voor
openbare gezondheidsregeling; Groningen (Noordhoff) : le afl. melk;
2e afl. spijsvetten en kaas; 3e afl. water; 4e afl. algemeene methoden
van onderzoek van plantaardige voedingsmiddelen ; 5e afl. meel en brood.
Leerboek der scheikunde, door J. BOËSEKEN; Groningen (Wolters), 1917.
Voordrachten over physische scheikunde voor geneeskundigen,
door E. COHEN; Amsterdam (Van Rossen), 1901,
Leerboek der Chemie, door A. F. HOLLEMAN; Groningen (Wolters), 2 deelen, 1915.
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bijdrage, — die wij later hopen aan te vullen, -- bij het opstellen
van woordenboeken en woordenlijsten dienstig zijn, omdat zij
de technische woorden aangeeft zooals zij ten huidigen dage
door de Nederlandsche scheikundigen gebruikt worden.
In onze lijst geven wij de voorkeur aan de internationale
terminologie met de uitdrukkingen sulfaat, nitraat, phosphaat,
carbonaat, enz.; de woorden zwavelzuur-, salpeterzuur.-, phosphorzuur-, koolzuurzout, krijgen aldus een ondergeschikte
plaats en moeten trouwens als verouderd beschouwd worden.
De phonetische spelling werd ter zijde gelaten, omdat zij slechts
door enkele scheikundigen wordt toegepast. .
Het scheen ons nuttig bij de opgenomen uitdrukkingen het
geslacht aan te geven, daar de ervaring ons heeft geleerd dat die
geslachten soms moeilijk te vinden zijn, alsmede er de Fransche
vertaling bij te voegen ; indien een woord internationaal is,
hebben wij dit eenvoudig aangeduid door de letter f vóór het
geslacht in de Fransche taal gebruikt.
Op het einde van deze inleiding kunnen wij niet nalaten
et nog eens op te wijzen, — wat door velen, die onbevoegd
Practische oefeningen in de organische Chemie, door A. F.

HOLLE-

MAN ; Groningen

(Wolters), 1906.
Chemisch Jaarboekje, tevens Jaarboekje der Nederlandsche Chemische Vereeniging ; Amsterdam (Centen), 14 jaargangen.
Leerboek van eenige toepassingen der Chemie, door W. P.
JORISSEN ; Helder (De Boer), 1908.
Leerboek der algemeen Scheikunde, door J. KRAMERS, Nijmegem
(Malmberg) 1908.
Warmteleer, door F. KOHNSTAMM ; Amsterdam (Wereldbibliotheek).
Verslagen der Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam, 29 deelen.
Chemisch Weekblad, orgaan van de Nederlandsche Chemische

Vereeniging ; Amsterdam (Centen), 18 jaargangen.
Catalogussen der firma's M. V. Marius, te Utrecht en G. B. Salm,
te Amsterdam.
Ook werden ons door de Heeren Dr. W. P. jorissen (Leiden),
Prof. Scharpé (Leuven) en Is. Teirlinck (Brussel), beiden leden der
Kon. Vlaamsche Academie, en Prof. Van Buggenhout (Leuven), nuttige
inlichtingen verschaft, waarvoor wij zeer dankbaar blijven.
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zijn, wordt bestreden, — dat onze taal buitengewoon rijk is
aan wetenschappelijke uitdrukkingen, dat zij voor wijzigingen
en verbeteringen zich uitermate buigzaam vertoont, en dat zij
zeer gemakkelijk de samenstelling van nieuwe woorden toelaat.

CHEMISCHE WOORDENLIJST.
A.
Aanhangen, adhérer. Aanhoudend, continu. Aanraking v,
contact m. Aanslag m, sublimé m. Aantoonen, caractériser.
Aanzuren, aciduler; aangezuurd water o, eau v acidulée. Aardalkali o, alcalino-terreux m; aardalkalimetaal o, metal alcalinoterreux m.
Absoluut, absolu ; absolute alcohol m, alcool m absolu.
Absorbeeren, absorber. Absorptie v, absorption v; absorptiebuis v, tube m d'absorption ; absorptiespectrum o, spectre m
d'absorption ; absorptievermogen o, pouvoir m d'absorption ;
absorptiestreep v, bande v d'absorption.
Accumulator m, accumulateur m. Aceetaldehyd o, acétaldehyde v, aldéhyde v acétique ; aceetaldehydammoniak o,
acetaldéhydate m d'ammoniaque. Aceetamide o, acétamide v.
Aceetanilide o, acétanilide v. Acetaal o, acétal m. Acetaat o,
acétate m; metaalacetaat, acétate de metal. Aceton o, acétone v.
Acetonitril o, acétonitrile m. Acetonylaceton o, acétonylacétone v. Acetophenon o, acétophénone v. Acetyl o, acétyle m;
acetylchloride o, chlorure m d'acétyle ; acetylgetal o, indice m
d'acétyle ; acetylaceton o, acétylacetone v; acetylazijnester m,
ether m acétylacétique ; acetylazijnzuur o, acide m acetylacétique. Acetyleen o, acétylène v; acetyleendicarboonzuur o,
acide m acetylènedicarbonique; acetyleenchloride o, chlorure
m d'acétylène. Achaat o, agathe v; achaatmortier m, mortier m
d'agathe. Achroodextrine v, f v. Acidbutyrometrisch, acidobutyrométrique; acidbutyrometrische methode v, methode v acidobutyrométrique. Acidimeter m, acidimètre m. Acidimetrie v, f v.
Aciditeit v, acidité v. Aconietzuur o, acide m aconitique. Aconitine o, f v. Acroleine o, f v. Acrose v, f m. Acrylzuur o, acide
m acrylique. Actinium o, f m.
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additieve eigenschappen, propriétés additives. Adipinezuur o,
acide m adipique. Adsorptie v, adsorption v.
lEquivalent 0, équivalent m ; electrochemisch aequivalentgewicht o, poids m équivalent électrochimique ; aequivalentgewicht, poids équivalent. Aërobisch, aérobie. Aethaan o,
éthane m; aethaantetracarboonzuur o, acide m éthanetetracarbonique. Aethanol o, éthanol m. Aether m, éther m ; gechloorde
aether, éther chloré ; gemengde aether, éther mixte; aetherische
oplossing v, solution v étherée ; aetherische olie v, huile v essentielle. Aethyl o, éthyle m ; aethylacetaat o, acétate m d'éthyle ;
aethylaether m, éther m éthylique ; diaethylaether m, éther m
diéthylique ; aethylalcohol m, alcool m éthylique ; aethylamine
o, éthylamine v ; aethylbromide o, bromure m d'éthyle ; aethylchloride o, chlorure m d'éthyle ; aethylnitraat o, nitrate m
d'éthyle ; aethylnitriet o, nitrite m d'éthyle ; aethylphosphaat o;
phosphate m d'éthyle ; aethylsulfaat o, sulfate m d'éthyle;
aethylsulfide o, sulfure m d'éthyle; aethylvalerianaat o, valérate
m d'éthyle ; aethylsulfozuur o, acide m éthylsulfonique ; aethylzwavelzuur o, acide éthylsulfurique m. Aethyleen o, éthyléne v;
aethyleenbromide o, bromure m d'éthyléne; aethyleenchloride o,
chlorure m d'éthyléne ; aethyleencyanide o, cyanure m d'éthyléne ; aethyleendiamine o, éthylénediamine v ; aethyleenglycol
0, glycol m éthylénique ; aethyleenjodide o, iodure m d'éthyr
léne, aethyleenoxyde o, oxyde m d'éthylène. Aethylideen o,
ethylidéne v; aethylideenchloride o, chlorure m d'ethylidène.
Afdruprek o, égouttoir m ; afdrupstaaf v, tige v d'égouttoir.
Affiltreeren, filtrer. Affiniteit v, affinité v. Afgieten, décanter.
Afleesloep v, loupe v pour la lecture des graduations. Afsplitsing v, séparation v; afsplitsing van broomwaterstofzuur uit een
bromide, séparation d'acide bromhydrique aux dépens d'un
bromure. Aftapkraan v, robinet m de décantation. Afvalwater o,
eau v residuaire. Afvoerbuis v, tube m abducteur. (Zich) afzetten, se déposer. Afzonderingstelsel o, systéme m séparateur.
Agar m, f m. Agglutinatie v, agglutination v. Aggregaat o,
agrégat m.
Alanine o, f v. Albuminaat o, albuminate m. Albumine o
(ook eiwit), f v ; albuminimeter m, albuminimètre m; albumi-
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(ook alkohol), alcool m; absolute alcohol, alcool absolu ; alcoholgisting v, fermentation v alcoolique; aromatische alcohol,
alcool aromatique ; meerwaardige alcohol, alcool polyatomique;
onverzadigde alcohol, alcool non saturé. Alcoholaat o, alcoolat
m; alcoholometer m, alcoomètre ; alcoholometrie v, alcoométrie v. Alcoholisch, alcoolique. Aldehyd o, aldéhyde v; aldehydammoniak o, aldéhydate m d'ammoniaque. Aldohexose v,
f m. Aldol o, f m ; aldolcondensatie v, condensation v aldolique ; aldolvorming v, formation v daldol. Aldose v, f m,
Aldoxime o, f v. Aleurometer m, aleuromètre m. Aliphatisch,
aliphatique. Alizarine o, f v. Alkali o, alcali m ; alcalimetaal o,
metal m alcalin ; alkalimetrie v, alcalimétrie v; alkalisch, alcalin ; alkaliteit v, alcalinité v. Alkaloïde o, alcaloïde m. Alkyl o,
alkyle m; alkylzwavelzuur o, acide m alkylsulfurique. Alkyleen o, alkylène v. Allantoïne o, f v. Alliage(s) v (ook legeering),
f m. Allonge o, f v; geblazen of gebogen allonge, allonge
soufflée ou coudée. Allotropie v, f v. Alloxaan o, alloxane m.
Alloxantine o, f v. Allotroop, allotropique ; allotrope toestanden, états allotropiques. Allylalcohol m, alcool m allylique;
allylchloride o, chlorure m d'allyle ; allylmosterdolie v, essence
v de moutarde allylique, sulfocyanate m d'allyle ; allylsulfide o,
sulfure m d'allyle. Allyleen o, allylène m. Aluin v, alun rn;
aluinaarde v, alumine v; aluinsteen m, alunite v; aluminaat o,
aluminate m. Aluminium o, f m; aluminiumbrons o, bronze m
d'aluminium; aluminiumcarbide o, carbure m d'aluminium; aluminiumzout o (zie metaalzout), sel m d'aluminium.
Amalgama (s) o, amalgame m; natriumamalgama o, amalgame m de sodium; amalgamatie v, amalgamage m. Amandelzuur o, acide m amygdalique. Amiant o, amiante v. Amide o,
f v. Amidine o, f v. Amidoazolichaam o, amidoazocomposé m;
amidoazijnzuur o, acide m amidoacétique; amidobarnsteenzuur o, acide m amidosuccinique, amidobenzoëzuur o, acide m
amidobenzoïque; amidophenol o, f m; amidopropionzuur o,
acide m amidopropionique; amidosulfozuur o, acide m amidosulfonique; amidozuur o, acide m amidé. Amidol o, f m.
Amine o, f v; aminozuur o, acide m aminé. Ammoniak o,
ammoniaque v; ammoniakaal, ammoniacal; ammoniaksodaproces o, procédé m à l'ammoniaque pour la fabrication de la
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f m; ammoniumbase v, base v ammoniacale; ammoniumzout o,
(zie metaalzout), sel m d'ammonium. Amorph, amorphe ; amorphe koolstof v, carbone m amorphe. Amphoteer, amphotére.
Amygdaline 0, f v. Amylacetaat o, acétate m d'amyle; amylalcohol m, alcool m amylique; amylnitriet o, nitrite m d'amyle.
Amyleen o, amylène m. Amylodextrine v, f v. Amylose v, f m.
Amylopectine o, f v.
Anaërobisch, anaérobie. Analyse v, f v. Angelicazuur o,
acide m angélique. Anhydride o, f m; anhydridevorming v,
anhydrisation v. Aniline o, f v; anilineblauw o, bleu m d'aniline;
anilinegeel o, jaune m d'aniline; anilinekleur v, couleur v d'aniline. Anisol o, f m. Anioon o, anion m. Anode v, f v. Anorganisch, inorganique ; anorganische zure zouten, sels acides
inorganiques. Anthocyaan o, anthocyane v. Anthraceen o,
anthracène v. Anthrachinon o, anthraquinone v. Anthraciet o,
anthracite m. Anthranilzuur o, acide m anthranilique. Anthranol
0, anthranol m. Antichloor o, antichlore m. Antifebrine o, f v.
Antifrictionmetaal o, métal m antifriction. Antimoniaat o (antimoonzuurzout), antimoniate m ; antimoniet o (antimonigzuurzout), antimonite m. Antimoniganhydride o, anhydride m
antimonieux ; antimonigzuur o, acide ;n antimonieux ; antimonigzuurzout, zie antimoniet. Antimonyl o, antimonyle m;
antimonylsulfaat o, sulfate m d'antimonyle. Antimoon o, antimoine m; antimoonboter v, beurre m d'antimoine ; antimoonchloride o, chlorure m d'antimoine ; antimoonoxychloride o,
oxychlorure m d'antimoine ; antimoonoxyde o, oxyde m d'antir
moine; antimoonspiegel m, miroir m d'antimoine ; antimoonsulfide o, sulfure m d'antimoine; antimoonwaterstof v, hydrogène m antimonié; antimoonzuur o, acide o antimonique;
antimoonzuurzout, zie antimoniaat. Antipyrine o, f v. Antiseptisch, antiseptique.
Apparaat o (ook toestel) appareil m; Kjedahlapparaat,
appareil de Kjeldahl; koelapparaat, appareil refrigérant; meetapparaat, appareil de mesure; persapparaat, appareil de compression; roerapparaat, mélangeur; schudapparaat, appareil a
agitation; spoelapparaat, appareil a rincer; vulapparaat, appareil
de remplissage; zuigapparaat, appareil a succion. Appelzuur o,
acide m malique.
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Arabiet o, arabite v. Arabische gom v, gomme v arabique.
Arabinose v, f m. Arabonzuur o, acide arabonique m. Arbeidsvermogen o (ook energie), energie v. Areometer m, aréomètre m ;
areometer met Bauméschaal, aréomètre avec échelle de Baumé;
areometer met bezwaringsgewichten. aréomètre avec lest; areometer met ingesmolten thermometer, aréométre avec thermomètre
interne; areometer met drie schalen, aréomètre à triple graduation; areometers per stel van drie stuks in koker, aréomètre par
série de trois piéces en écrin. Argentaan o, argentan m. Arginine o, f v. Argon o, f m. Aromatisch, aromatique; aromatische
verbindingen, combinaisons aromatiques. Arseen (ook arsenicum en arsenik) o, arsenic m; arseenchloride o ; chlorure m
d'arsenic; arseenspiegel m, miroir m métallique d'arsenic ; arseensulfide o, sulfure m d'arsenic ; arseentrioxyde o, trioxyde m
d'arsenic, anhydride m arsénieux ; arseenpentoxyde o, pentoxyde
m d'arsenic ; anhydride m arsénique; arseenwaterstof v, hydrogène m arsénié ; arseenzuur o, acide m arsénique ; arseen
zuuranhydride o, anhydride m arsénique ; arseenzuurzout, zie
arseniaat. Arseniaat o (arseenzuurzout), arséniate m. Arsenicum
o, arsenic m. Arseniet o (arsenigzuur zout), arsenite m. Arsenigzuur o, acide m arsénieux; arsenigzuuranhydride o, anhydride
m arsénieux ; arsenigzuurzout, zie arseniet. Arsenik o, arsenic
m; arsenikkies v, mispickel m; arsenikspiegel m, miroir m
d'arsenic ; arsenikwaterstof v, hydrogène m arsénié. Arsenoben
zol o, f m. Arsine o, f v. Arsonium o, f m.
Asbest o, asbeste m; geplatineerd asbest, asbeste platiné.
Asch v, cendre V. Asparagine v, f v; asparaginezuur o, acide m
aspartique. Assimilatie v, assimilation v; assimilatieproces o,
phénomène m d'assimilation. Asymetrisch, asymétrique ; asymetrisch koolstofatoom o, atome m de carbone asymétrique.
Atmosfeer v, atmosphère v. Atoom o, atome m; atoomgewicht o, poids m atomique; atoomketen v, chaine v atomique;
gesloten atoomketen v, chaine v atomique fermée ; atoomtheorie v, theorie v atomique; atoomvolume o, volume m atomique;
atoomwarmte v, chaleur v atomique. Atropine o, f v.
Auriverbinding v, composé m aurique ; auroverbinding v,
composé m aureux. Autoclaaf m of v, autoclave v. Autokatalyse v, autocatalyse v. Autolyse v, f v. Automaat o, appareil m
Verst. 1922
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heeft, appareil automatique avec robinet a trois voies; automaat
voor zuur of alcohol, bestaande uit flesch, caoutchouckurk en
meetapparaat, appareil automatique pour acide ou alcool, comportant un flacon, un bouchon de caoutchouc et un appareil de
mesure. Automatisch, automatique.
Azobenzol o, f m ; azokleurstof v, azocouleur v, azoxybenzol o, f m. Azulminezuur o, acide azulmique m. Azijn m,
vinaigre m ; azijnaether m, éther m acétique ; azijnzuur o, acide
m acétique; azijnzuurzout, zie acetaat ; azijnzuuranhydride o,
anhydride m acétique.

B.
Bacteriologie v, f v; bacteriologisch, bactériologique; bacteriologisch laboratorium o, laboratoire m de bactériologie ;
bacterioloog m, bactériologiste m. Bad o, bain m ; waterbad
van koper, half kogelvormig met handvatten en inlegringen,
bain-marie en cuivre, de forme arrondie avec poignées et gondelles concentriques. Bakmethode v, méthode v de panification.
Balans v, ruiterbeweging over beide zijden van het juk, met
achaten messen op glasplaat, afleesloup, graadboog voor specifiek gewichtbepaling, gevoelig op 1 mg, balance v, avec cavalier déplagable sur les deux bras du fléau, avec couteaux
d'agathe reposant sur une plaque de verre, loupe de lecture,
arc gradué pour la détermination du poids spécifique, sensible
à 1 mg. Barbituurzuur o, acide m barbiturique. Barnsteenzuur o,
acide m succinique ; barnsteenzuuranhydride o, anhydride m
succinique; barnsteenzuurzout, zie succinaat. Baryt o, baryte v;
barytwater o, eau v de baryte. Baryum o, f m ; baryumzout o
(zie metaalzouten), sel m de baryum. Base(n) v, f v; basis (bases)
v, base v; basisch, basique.
Bedeelen, ajouter à; een oplossing met ammoniak bedeelen, ajouter de l'ammoniagne a une solution. Bederfwerend,
antiseptique. Beenderkool v, charbon m des os. Beenderzwart o,
noir m animal. Beginsel o, principe m ; beginsel van het bewegelijk evenwicht, principe de l'équilibre mobile. Behandeling v,
traitement m. Bekerglas o, gobelet m a réaction; bekerglas met
tuit, gobelet m a réaction a bec. Bekoeld, refroidi ; bekoelen,
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chlorure m de benzylidéne. Benzaldehyd o, aldehyde v benzoïque. Benzamide o, f v. Benzidine o, f v. Benzoaat o (benzoë
zuurzout), benzoate m. Benzoëzuur o, acide m benzoïque ;
benzoëzuuranhydride o, anhydride m benzoïque ; benzoëzuur
zout, zie benzoaat. Benzil o, benzile m. Benzoïne o, f v. Benzol
o, f m; benzolformule v, formule v du benzol ; benzolhexachlo.
ride o, hexachlorure m de benzol ; benzolsulfozuur o, acide
benzolsulfonique m. Benzonitril o, benzonitrile m. Benzophenon
o, benzophénone v. Benzoylaceton o, benzoylacétone v"; benzoylchloride o, chlorure m de benzoyle. Benzylamine o, f v;
benzylalcohol m, alcool m benzylique. Benzylchloride o, chlorure m de benzyle. Beoordeeling v, appréciation v; beoordeeling
der hoedanigheid, der deugdelijkheid, appréciation de la qualité.
Bepaling v, détermination v. Bergkrystal o (ook kwarts), cristal
m de roche, quartz m. Berlijnsch blauw o, bleu m de Prusse.
Beryllium o, f m; berylliumzout o (zie metaalzouten), sel m de
beryllium. Beslag o, aréole v; metallisch beslag op boschkool,
aréole metallique sur le charbon de bois. Betaïne o, f v. Bevochtigen, humecter. Bevrijden, libérer. Bevriezen, congeler ; het
bevriezen van water, la congélation de l'eau. Bewerking v,
manipulation v. Bezinken, précipiter ; bezinksel o, précipité in.
Biergist v, levure v de bière ; bierwort o, mout m de biére.
Bijtmiddel o, substance v décapante. Bimoleculair, bimoléculaire; bimoleculaire reacties v, réactions v bimoléculaires. Binaire
samenstelling v, combinaison v binaire. Binden, unir ; binding v, soudure v; enkele, dubbele, drievoudige, meervoudige
binding v, soudure v simple, double, triple, multiple. Biose v,
f m. Bismuth o, f m; bismuthbrons o, bronze m au bismuth;
bismuthzout o (zie metaalzouten), sel m de bismuth. Bisulfiet o,
bisulfite m. Bitterzout o, sulfate m de magnesium. Bitumen o,
bitume m; bitumineus, bitumineux; bitumineuse stof v, substance v bitumineuse; bituminiet (boghead kool, torbaniet) o,
bituminite. Biureet o, biuret m; biureetreactie v, réaction v du
biuret. Bivalent. f.
Blaasbuis v, chalumeau m; blaasvlam v, flamme v du chalumeau, blaasvlamproef v, essai m au chalumeau. Bladgoud o,
or m en feuille. Bladgroen (ook chlorophyll) o, chlorophylle v.
Bladtin o, étain m en . feuille. Blank, décapé; een stuk blank
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koper, un fragment de cuivre décapé ; blankpoetsen, décaper.
Blaasbalg m, soufflet m; blaaslamp v, met kogelbeweging op
drievoet, chalumeau m, avec déplacement rotatoire sur trépied.
Blauwzuur 0, acide m cyanhydrique, acide m prussique. Bleeken, blanchir. Bleekkalk v, chlorure m de chaux. Blijvend,
permanent, durable; blijvende veranderingen der materie, metamorphoses durables de la matiére; blijvende hardheid van het
water, dureté permanente de l'eau (geel). Bloedloogzout o
(ferrocyaankalium), prussiate jaune, ferrocyanure m de pottassiuth ; (rood) bloedloogzout o (ferricyaankalium), prussiate
m rouge, ferricyanure m de potassium.
Bogheadkool v, zie butiminiet. Bolkoeler m, réfrigérant m
a boule. Bom v, bombe v; calorimetrische bom, bombe calorimétrique. Boor (ook borium) o, bore m; boorfluoride o, fluorure
m de bore; boortrioxyd (ook boorzuuranhydride) o, anhydride
m borique; boorzuur o, acide m borique ; boorzuurzout, zie
boraat. Boraat o (boorzuurzout), borate m. Borax m, f m;
boraxparel v, perle v de borax ; boraxparelreactie v. réaction a
la perle de borax. Borium (ook boor) o, bore m. Borneol o, f m.
Boschkool v, charbon m de bois. Boterzuur o. acide m butyrique; boterzuurgisting v, fermentation v butyrique. Bovengist
v, levure v haute. Bougie v, f v; Chamberlandsche bougie,
bougie Chamberland.
Braakwijnsteen m, tartre m émétique. Brandbaar, combustible; brandbaarheid v, combustibilité v. Brander m, bruleur m;
Téclubrander, bruleur Téclu; veiligheidsbrander, bruleur de
sureté. Brandewijn m, eau-de-vie v. Brekingsindex (ook brekingsgetal) o, indite m de réfraction. Brisant, f; brisante werking, effet brisant. Broedstoof v, étuve v a incubation. Bromeering v, bromuration v; bromeeringsmethode v, méthode v de
bromuration. Bromide o (broommetaal, broomwaterstofzuurmetaal), bromure m. Bromoform o, bromoforme m. Brons o,
bronze m. Broom o, brome m; broomaethyl o, bromure m
d'éthyle; broombenzoëzuur o, acide m bromobenzoïque; broombenzol o, bromobenzol m; broomfumaarzuur o, acide m bromofumarique; broommaleïnezuur o, acide m bromomaléique;
broommetaal o, bromure m de métal ; broommethyl o, bromure
m de méthyle ; broompropionzuur o, acide m bromopropionique ;
broomverbinding v, combinaison v bromée ; broomwater o,
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eau v de brome ; broomwaterstof v, acide m bromhydrique ;
broomwaterstofzuur o, acide m bromhydrique ; broomwaterstofzuurmetaal, zie bromide. Broos, cassant ; broosmetaalkor
reltje 0, globule m métallique cassant. Brucine o, f v. Bruinkool
v, lignite m ; bruinsteen m, pyrolusite v.
Buis v, tube m ; insmeltbuis v, tube scellé ; koudwarme
buis, tube chaud et froid ; onderzoekbuis, tube a essai ; opzuigbuis, tube d'aspiration ; toevoerbuis, tube d'amenée ; uitschudbuis, tube a secouer; uitvloeibuis, tube d'écoulement;
u-vormbuis, tube en u ; verbrandingsbuis, tube a combustion.
Bunsenlamp v, lampe v de Bunsen. Burette v, met glazuurstreep,
klemkraan, rondgetrokken deelstreep, burette v avec graduation
émaillée, robinet, graduation circulaire ; normaalburette, burette
normale ; burettenklem v, pince v a burette ; burettenstatief o,
support m a barettes. Buskruit o, poudre v a firer; rookvrij
buskruit, poudre sans fumée. Butaan o, butane m. Butylalcohol
m, alcool m butylique. Butyleen o, butylène m ; butyleenglycol
o, glycol m butylénique. Butyraat o (boterzuurzout), butyrate
m. Butyrometer m, butyromètre m.

C.
Cadaverine o, f v. Cadmium o, f m ; cadmiumzout o (zie
metaalzouten), sel de cadmium m. Caesium o, f m. Caffeine o,
f v. Calcium o, f m; calciumcarbide o, calciumcarbuur o, carbure m de calcium ; calciumhydruur o, hydrure m de calcium ;
calciumplumbaat o, plombate m de calcium ; calciumzout o (zie
metaalzouten, sel m de calcium. Calomel o (ook kalomel), f m.
Calorie v, f v; calorieënwaarde v, valeur v calorifique ; calorimetrisch, calorimétrique ; calorimetrische bom v, bombe v calorimétrique ; calorisch, calorifique; calorisch effect o, effet m
calorifique. Campheen o, camphène m. Campher (ook kampher)
v, camphre m. Canadabalsem m, baume m de Canada. Caoutchouc o (ook gummi, rubber), f m ; caoutchoucslang v, tube m
de caoutchonc. Capaciteit v, capacité v. Capillariteit v, capillarité v. Caprinezuur o, acide m caprique. Capronzuur, o, acide m
capronique.Caprylzuur o, acide m caprylique.Caramel y (ulevel v),
f m. Carbamide o, f .o ; carbaminezuur o, acide m carbamique.
Carbazol o, f m. Carbide o (carbuur), carbure m. Carbinol o,
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carbonatatie v, carbonatation v. Carbonyl o, carbonyle m; carbonylchloride o, chlorure m de carbonyle. Carborundum, o f m.
Carbostyril o, carbostyrile m. Carboxyl o, carboxyle m. Carbureeren, carburer. Carbuur o (carbide), carbure m. Carbylamine o, f v. Carnalliet o, carnallite v. Carvacrol o, f m. Caseïne
o, caséine v. Catalyse, enz., zie katalyse, enz.
Cellose v, f m. Celluloïd o, celluloïde v. Celloïdine v, f v.
Cellulose v, celstof v, cellulose v. Cement o, ciment m. Cementiet o, cémentite v. Centrifuge v, centrifugeur m; centrifuge met
opzet voor buisjes, centrifugeur avec porte-tubes ; centrifugeeren, centrifuger ; centrifugeertoestel o, centrifugeur m; centrifugemelk v, lait m centrifuge. Centrisch, centrique ; centrische formule v, formule v centrique. Cerium o, f m. Cerotinezuur
o, acide m cérotique. Cerylalcohol m, alcool m cérylique.
Cetylalcohol m, alcool m cétylique.
(Minerale) Chameleon (ook kameleon) o, chameléon m minéral. Chemie v, chimie v; chemisch, chimique ; chemische eigenschap v, propriété v chimique ; chemisch jaarboekje o, agenda
m de chimie ; chemisch verschijnsel o, phénomène m chimique ;
chemische wasscherij v, lavanderie v chimique. Chilisalpeter o,
salpètre m du Chili. Chinazuur o, acide m quinique. Chinicine
o, quinicine v. Chinidine o, quinidine v. Chinine o, quinine v ;
chininesulfaat o, sulfate m de quinine. Chinolin o, chinoline v,
quinoline v ; chinolinezuur o, acide m quinolique. Chinon o,
quinone v ; chinoxaline o, quinoxaline v. Chitine o, f v. Chitosamine o, f v. Chloor o, chlore m ; chlooraniline o, chloraniline v ;
chloorbenzol o, chlorobenzol m; chloorbroom o, chlorure m
de brome; chloorcalciumbuis v, tube m a chlorure de calcium ;
chloorcyaan o, chlorure m de cyanogène; chloordioxyde o,
hypochloride v; chloorhydraat o, hydrate m de chlore; chloorjood o, chlorure m d'iode; chloorkalk v, chlorure m de chaux;
chloorknalgas o, gaz m tonnant d'hydrogène et de chlore ;
chloorkooloxyde o, oxychlbrure m de carbone, phosgène m;
chloorkoolstof v, chlorure m de carbone; chloorkoolzuurester
m, éther m chlorocarbonique; chloormetaal, zie chloride, metaalzouten ; chloormonoxyde o, anhydride m hypochloreux; chloor-
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d'azote ; chloorsulfonzuur o, acide m chlorosulfonique; chloorverbinding v, combinaison v chlorée; chloorwater o, eau v de
chlore; chloorwaterstof v, acide m chlorhydrique ; chloorwaterstofzuur o (zoutzuur), acide m chlorhydrique; chloorwaterstofzuurmetaal o, zie chloride; chloorzwavel v, chlorure m de
soufre ; chloorzuur o, acide m chlorique ; chloorzuurmetaal, zie
chloraat. Chloraal o, chloral m, chloraalhydraat o, hydrate m
de chloral. Chloraat o (chloorzuur zout), chlorate m. Chloratatieproces o, procédé m de chloruration. Chloride o (chloormetaal, chloorwaterstofzuurmetaal, zoutzuurmetaal), chlorure m.
Chloriet o (chlorigzuurzout), chlorite m. Chlorigzuur o, acide m
chloreux ; chlorigzuurzout, zie chloriet. Chlorinatieproces o,
procédé m de chlorination. Chloroform v, chloroforme m. Chlorophyll o (ook bladgroen), chlorophylle v. Chloroplatinaat o,
chloroplatinate m. Choline o, f v. Chondrine o, f v. Chromaat o
(chroomzuurzout), chromate m ; chromaatgeel o, jaune m de
chrome. Chromioxyde o, oxyde m chromique. Chromophoor,
chromophore. Chromotroop, chromotrope. Chromylchloride o,
chlorure m de chromyle. Chroom (ook chromicum), o, chrome
m; chroomaluin v, alun m de chrome ; chroomchloride o, chlorure m chromique ; chroomchloruur o, chlorure m chromeux ;
chroomgroen o, vert m de chrome ; chroomijzer o, fer m au
chrome ; chroomijzersteen m, fer m chromé ; chroomoxyde o,
oxyde m de chrome; chroomtrioxyde o, anhydride m chromique;
chroomzuur o, acide m chromique ; chroomzuuranhydride o,
anhydride m chromique ; chroomzuurmetaal, zie chromaat. Chryseen o, chrysène m. Chrysoïdine o, f v.
Cinchonidine o, f v. Cinchonine o, f v. Cinnamaat o (kaneelzuurzout), cinnamate m. Citraal o, citral m. Citraconzuur o,
acide m citraconique. Citroenzunr o, acide m citrique.
Cobalt (ook kobalt) o, f m; cobaltzout o (zie metaalzout),
sel m de cobalt. Cocaïne o, v. Cochenille v, f v. Codeïne o, f v.
Coefficient m, f m. Ccesium o, f m; ccesiumzout o (zie metaalzouten), sel m de caesium. Coke v (ook gaskool), coke m.
Collodion o, f m. Colloïde, f. Colonie v, f v; bacteriëncoloniën,
col onies de bactéries. Colorimeter m, colorimètre m; colorimeterbuis v, tube m colorimétrique. Complexe (samenstelling
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van verscheidene stoffen) o, f m; complexeionen, ions complexes; complexe zouten, sels complexes. Component o, composant m. Concentratie v, concentration v; concentreeren,
concentrer. Condensatie v, condensation v. Condenseeren, condenser; de condenseerende vloeistof wordt in den opvanger
opgevangen, le liquide de condensation est recueilli dans le
récipient; condenswater o, eau v de condensation. Configuratie
v, configuration v. Conglomeraat o, conglomérat m. Congorood
o, rouge m Congo. Conserveeren, conserver; conserveermiddel m, substance v de conservation. Consistentvet o, graisse v
consistente. Constant, constant; constante niveau o, niveau m
constant ; constante v, f v. Contactproces o, procédé m de
contact; contactwerking v, action v par contact. Coniine o,
f v. Converter m, convertisseur m. Corrosie v, corrosion v.
Cotarnine o, f v.
Creoline v, f v. Cresol o, f m. Crotonaldehyd o, aldéhyde v
crotonique. Crotonyleen o, crotonylène m. Crotonzuur o,
acide m crotonique.
Cultuur v, culture v; cultuurbodem m, milieu m de culture;
cultuurbuis v, tube m de culture. Cumarine o, coumarine v;
cumarinezuur o, acide m coumarique. Cumol o, f m. Cupellatie
v, coupellation v. Cuprammonium o, f m. Cuprichloride o
(zie koperchloride), chlorure m cuivrique; cuprizout o, sel m
cuivrique; cuprochloride o (zie koperchlorzuur), chlorure
m cuivreux; cuprozout o, sel m cuivreux. Curarine o, f v.
Curcuma o of v, f m.
Cyaan o, cyanogène m; cyaanamide o, cyanamide v; cyaanazijnzuur o, acide m cyanacétique; cyaangas o, gaz m cyané;
cyaanhydrine o, cyanhydrine v; cyanide o (cyaanmetaal, cyaan
waterstofzuurzout), cyanure m; cyaanmetaal o, zie cyanide;
cyaanwaterstofzuur o, acide m prussique (ook cyanhydrique);
cyaanwaterstofzuurmetaal, zie cyanide; cyaanverbinding v,
combinaison v cyanée; cyaanzuur o, acide m cyanique; cyaanzuurmetaal, zie cyanaat. Cyamelide o, f v. Cyanaat (cyaanzuurzout) o, cyanate m. Cyanuurchloride o, chlorure m de cyanor
gène; cyanuurzuur o, acide m cyanurique. Cyclobutaan o,
cyclobutane m; cyclohexaan o, cyclohexane m; cyclopentaan o,
cyclopentane m; cyclopropaan o, cyclopropane m. Cylinder m,
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f m. Cystin o, cystine v.
D.

Damp m, vapeur v; dampdichtheid v, densité v de vapeur;
dampkringslucht v, air m atmosphérique; dampspanning v, ten-.
sion v de vapeur; overgaan in dampvorm, passer a l'état de
vapeur.
Decrepiteeren, décrépiter. Decyleen o, décylène m. Deelbaarheid v, divisibilité v. Deelingscoefficient m, coefficient m de
partage. Deeltje o, particule v. Defecatie v, défécation v.
Dehydrateeren, déshydrater. Dekaan o, décane m. Demonstratie
v, exécution v publique dune expérience; demonstratieproef v,
expérience v de cours ; demonstreeren, faire publiquement une
expérience. Denatureeren, dénaturer. Densimeter m, densimètre
m; lactodensimeter m, lactodensimètre m; densimeterschaal v,
échelle v densimétrique; densimeter met schaalverdeeling, densimètre a échelle graduée; densimeter met drijvenden thermometer, densimètre muni d'un thermomètre. Dephlegmatie v,
déphlegmation v; dephlegmator m, déphlegmateur m. Derivaat o,
dérivé m. Desinfectiemiddel o, substance v désinfectante.
Desmotropie v, f v. Deugdelijkheid v, qualité (convenable) V.
Dextrine v, f v. Dextrose v, f m.
Diacetyl o, diacetyle m; diacetylverbinding v, combinaison
v diacétylique ; diacetonamine o, diacétonamine v. Diacetyleen
o, diacétylène v. Diaethylaether m, diethylether m; diaethylketon o, diethylacétone v; diaethylsulfaat o, sulfate m d'éthyle.
Diallyl o, diallyle m. Dialysator m, dialyseur m; dialyse v, f v.
Diamant m, f m. Diamide o, f v; diamidophosphorzuur o,
acide m diamidophosphorique. Diamine o, f v. Diastase o en v,
f v. Diazoamidoverbinding v, diazoamidocomposé m; diazoazijnester m, ether in diazoacétique; diazobenzolchloride o,
chlorure m de diazobenzol; diazobenzolsulfozuur o, acide m
diazobenzolsulfonique ; diazolichaam o, substance v diazotée ;
diazoverbinding v, diazocomposé m. Dibenzyl o, dibenzyle m.
Dibroombarnsteenzuur o, acide m dibromosuccinique; dibroombenzol o, bibromobenzol m. Dicarbonzuur, o, acide m dicarbo-
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didyme m. Diffusie v, diffusion v; diffusieproces o, opération v
de la diffusion. Digereeren, digérer. Diketon o, diacétone v.
Diketoverbinding v; combinaison v diacétonique. Dilatometer
m, dilatométre m. Dilueeren (ook verdunnen), diluer. Dimethylaether m, dimethylether m ; dimethylaethyleen o, dimethyléthyléne m; dimethylamine o, f m; dimethylaniline o, f v;
dimethylbutaan o, dimethylbutane m ; dimethylketon o, dimethylacétone v; dimethylpyridine o, f v. Dimorphisme v, f m.
Dinaphtol 0, f m. Dinitrobenzol o, f m; dinitronaphtol o, f m ;
dinitronaphtolsulfozuur o, acide m dinitronaphtolsulfonique;
dinitrophenol o, f m. Dioxyaceton o, dioxyacétone v; dioxybenzoëzuur o, acide m dioxybenzoïque ; dioxynaphtaline o,
f v. Dipenteen o, dipenténe m. Diphenyl o, diphényle m; diphenylamine o, f v ; diphenylverbinding v, composé m du diphényle.
Dissociatie v, dissociation v; dissociatieconstante v, constante v
de dissociation ; electrolytische dissociatie v, dissociation v
électrolytique ; dissociatiewarmte v, chaleur v de dissociation.
Distillaat 0, distillat m ; distillatie v, distillation v ; droge distillatie v, distillation v sèche ; gefractioneerde distillatie v, distillation v fractionnée ; distillatie met waterdamp, distillation dans
un courant de vapeur d'eau ; distilleerapparaat o, appareil m a
distiller ; distilleerbuis v, tube m de distillation ; distilleeren,
distiller ; distilleerkolf v, ballon m distillatoire. Disulfide o,
disulfure m. Dithioonzuur o, acide m dithionique.
Dodekaan o, dodécane m. Dompellichaam o, flotteur m.
Doode kop m, téte v morte. Doorbooren, perforer. Doorleiden,
faire passer. Doorzichtig, transparent. Doorzuigen, faire passer
par succion. Doseeren, doser. Doseering v, dosage m.
Draaiing v, rotation v; draaiingsvermogen o, pouvoir m
rotatoire; draaiing van het polarisatievlak, rotation du plan de
polarisation; specifiek draaiingsvermogen o, pouvoir m rotatoire spécifique. Drenken, imbiber. Driebasisch, tribasique.
Driehoek m, triangle m; driehoek bestaande uit pijpensteeltjes
door een ijzerdraad verbonden, met ringvormige verdikking,
triangle composé de bouts de tuyau de pipe, reliés par un fil de
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fer, avec épaississement annulaire. Drievoet m, trépied m.
Drinkwater o, eau v potable ; drinkwatervoorziening v, approvisionnement m en eau potable, Droogkamer v, étuve v a
dessécher ; droogkast v, exsiccateur m; droogmiddel o, substance
v desséchante; droogstof v, étuve v a dessécher ; droogstoof
met viervoet, slangvormigen gasbrander, heeteluchtverwarming,
luchtventilatie, voor constante temperatuur, étuve a dessécher,
avec support a quatre pieds, bruleur en serpentin, chauffage
a air chaud, courant d'air, a température constante; droogrest v,
résidu m d'évaporation. Druivensuiker v (ook glucose v), sucre
m de raisin, glucose m. Druk m, pression v; distillatie onder
verminderden druk, distillation sous pression réduite; drukking
v, pression v; filtratie onder verminderde drukking, filtration sous
pression réduite; osmotische drukking, pression osmotique.
Druppel m, goutte v; druppelfleschje o, compte-goutte m.
Dubbelbreking v, biréfringence v. Dubbelzout o, sel m
double. Dulciet o, dulcite v.
Dynamiet o, dynamite v. Dysprosium o, f m.

E.
Ecgonine o, f v.
Eenbasisch, monobasique. Eenig, un peu; er blijft eenig
tin onopgelost, il reste un peu d'étain non dissous. Eenheid v,
unité v; eenheid der materie, unité de la matière.
Edel, noble; edele metalen, métaux nobles.
Eiwit o, albumine v ; eiwitstof v, substance v albuminoïde ;
eiwitvraagstuk o, question v de l'albumine.
Electrisch, électrique ; electrisch gloeilicht o, lumière v
électrique a incandescence. Electrochemie v, electrochimie v.
Electrode v, f v. Electrolyse v, f v; electrolytisch, electrolytique; electrolytische dissociatie v, dissociation v électrolytique.
Electromotorisch, electromoteur ; electromotorische kracht v,
force v électromotrice. Electroreductie v, electroréduction v.
Electrosynthese v, synthese v électrique. Element o, f m, pile
v; natuurlijk stelsel o der elementen, système m naturel des
éléments; element o van Bunsen, pile v de Bunsen. Elementair analyse v, analyse v élémentaire.
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Emanatie v, émanation v. Empirisch, empirique ; empirische
formule v, formule v empirique. Emulsine o, f v.
Enantiotroop, enantiotrope ; enantiotropie v, f v. Endotherm, endothermique; endotherme verbinding, combinaison
endothermique. Endotrypsine o, f v. Energie v (ook arbeidsvermogen), f v. Enkelvoudig, simple ; enkelvoudige stof v,
corps m simple. Enol o, f m; enolizeering v, enolisation v; enolverbinding v, combinaison v énolique. Entropie v, f v. Enzyme
o, f v.
Eosine o, f v.
Epichloorhydrine o, épichlorhydrine v.
Erbium o, f m. Erythriet o, erythrite v. Erythrosine o, f v.
Essaieeren o van zilver, essai m de l'argent. Ester m, éther
m composé ; esterificatie v, étherification v; estervorming v,
étherification v ; esterzuur o, acide-éther m.
Etsen, corroder; etsen van glas, corrosion du verre ; etsfiguur o, figure v de corrosion ; etsinkt m, encre v corrosive.
Eudiometer m, eudiomètre m; eudiometrie v, eudiométrie v,
Eugenol o, f m. Europium o, f m. Eutektisch, eutectique.
Evenwicht o, équilibre m; evenwichtscoefficient m, coefficient m d'équilibre ; evenwichtsconstante v, constante v d'équilibre.
Exotherm, exothermique; exotherme verbinding v, combinaison v exothermique. Explosiegrens v, limite v d'explosivité.
Exsiccator m, met geblazen kraan, messingring, exsiccateur m,
avec robinet en verre soufflé, avec anneau de laiton. Extract o,
extrait m ; extractie V, extraction v; extractieapparaat o, appareil m a extraction ; extractieapparaat met kookkolf, opgeslepen
bovenstuk en afdistilleeropzet, appareil a extraction, avec ballon, avec pièce rodée, et tube a distiller ; extractieapparaat van
Soxhlet met aangeslepen drie kolven en opgeslepen bolkoeler,
appareil a extraction selon Soxhlet, avec trois ballons rodés et
refrigerant rodé a boule; extratiehuls v, cartouche v a extraction; extratiekolf v, ballon m a extraction; aetherextractie v,
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extraction v a l'ether. Extractief stof v, substance v extractive.
Extraheeren, extraire; extraheeren o van olieën, extraction v
des huiles.

F.
Ferment o, f m. Ferrichloride o (ijzerchloride), chlorure m
ferrique ; ferricyaankalium o (rood bloedloogzout), ferricyanure
m de potassium; ferricyaanwaterstofzuur o, acide m ferricyanhydrique ; ferrihydroxyde o, hydroxyde m ferrique ; ferrioxyde
o, oxyde m ferrique; ferrisulfaat o (zwavelzuur ijzeroxyde), sulfate m ferrique; ferritannaat o, tanate m ferrique ; ferrizout o,
sel m ferrique. Ferrocarbonaat o, carbonate m ferreux ; ferrochloride o (ijzerchloruur), chlorure m ferreux ; ferrocyaankalium
o (geel bloedloogzout), ferrocyanure m de potassium; ferrocyaanwaterstofzuur o, acide m ferrocyanhydrique; ferrocyaanzink
o, ferrocyanure m de zinc; ferroferrioxyde o, oxyde m terrosoferrique ; ferrohydroxyde o, hydroxyde m ferreux ; ferromangaan o, fer m au manganèse; ferrosulfaat o (zwavelzuur ijzeroxydule), sulfate m ferreux ; ferrozout o, sel m ferreux.
Fibrine o, f v. Fibrinogeen o, fibrinogène m. Fijn wrijven,
pulveriser. Filter o, filtre m; filterweegfleschje o, pèse-filtre m.
Filtraat o, filtrat m; filtratie v. filtration v. Filtreerkolf v, flacon
m a filtration; filtreerpapier o, papier m a filtrer ; filtreerstatief o,
support m a filtration; filtreertrechter m, entonnoir m a filtration.
Fixatie v, fixage. m. Fixeerbad o, bain m de fixage ; fixeermiddel
o, fixatif m.
Flesch v (zie kolf), bouteille v, flacon m; decanteerflesch
(ook afgietingsflesch), flacon a décanter; gistingsfleschje o, flacon
a fermentation; kookflesch, flacon a ébullition; pakflesch,
bocal m; wijdmondsche, nauwmondsche pakflesch, bocal a
goulot large, étroit; reagentiaflesch, met ingebrand etiket en
platte stop, flacon a réactif, avec étiquette vitrifiée et bouchon
plat; spuitflesch, pissette v; stopflesch, flacon avec bouchon;
Woulfsche flesch met twee halzen, flacon de Woulf a deux
tubulures; weegfleschje, flacon taré. Flikkerpunt o van petroleum, point m d'inflammation du pétrole. Fluoor o (fluorium),
fluor m; fluoorborium o, fluorure m de bore; fluoorlood o,
fluorure m de plomb; fluoorwaterstof v, acide fluorhydrique m;
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fluoorwaterstofzuur o, acide m fluorhydrique; fluoorwaterstofzuurzout o, zie fluoride; fluoormetaal o, zie fluoride; fluoreen o,
fluorène m; fluoresceïne o, fluoresceine v; fluoride o (fluoormetaal, fluoorwaterstofzuurzout), fluorure m; fluosilicaat o (kiezelfluoorwaterstofzuurzout), fluosilicate m.
Foezel v, fusel m; foezelolie v, huile v de fusel. Formaldehyd o, aldéhyde v formique. Formaline o, f v. Formamide o, f v.
Formiaat o (mierenzuurzout), formiate m. Formol o, formaline
v, f m. Formule v, f v; chemische formules v, formules chimiques
v; empirische formule v, formule v empirique; structuurformule v, formule v de structure. Fornuis o (ook oven), four m;
electrisch fornuis, four électrique. Formyl o, formyle m. Fosfaat, fosfor, enz., zie phosphaat, phosphor, enz.
Fractioneertoestel o, appareil m a distillation fractionnée;
fractioneeren, distiller en fractionnant, fractionner; fractio
neerkolf v, ballon m pour distillation fractionnée; gefractioneerde distillatie v, distillation v fractionnée. Fructosazon o,
fructosazone v; fructose v, f m.
Fuchsine o, f v. Fumaarzuur o, acide m fumarique. Functie v,
fonction v. Furfuraan o, furfurane m. Furfurol o, f m

G.
Gaas o, toile v a larges mailles; ijzergaas, toile métallique
de fer ; kopergaas, toile métallique de fer. Gadolinium o, f m.
Galactonzuur o, acide m galactonique. Galactose v, f m. Gallium o, f m. Galluszuur o, acide m gallique. Galvanisch element
o, pile v; galvanoplastie v, f v; galvanostegie v, f v. Gas o, gaz m;
gasanalyse v, analyse v des gaz ; gasapparaat o, appareil m a
gaz; gasbrander m, bruleur m a gaz ; gasbrander met luchtregeling, kraan, spaarvlam, bruleur avec règlage d'air, robinet,
veilleuse; gasburet v, burette v a gaz; gasgloeilicht o, lumière v
a incandescence ; gashouder m, réservoir m a gaz ; gaskomfoor
o, réchaud m a gaz; gaskool v, charbon m de gaz, coke m;
gaslamp v, lampe v a gaz; gasleidingsbuis v, tuyau m de canalisation a gaz; gasoline v, gazoline v; gasontsteker m, allumeur
m de gaz; gasontwikkelaar m, appareil m a production de gaz ;
gasontwikkelingsapparaat o, appareil m a production de gaz ;
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gasphase v, phase v gazeuse ; gaspipet v, pipette v a gaz ; gastoestand m, état m gazeux ; gasvlam v, flamme v de gaz ; gasvormig, gazeux ; gaswaschfleschje o, flacon m laveur ; gaswet v,
l oi v des gaz.
Gechloord, chloré. Geconcentreerd, concentré. Gecondenseerd, condensé ; gecondenseerde benzolring m, anneau m
benzolique condensé. Gedegen, natif; gedegen metaal o, métal
m natif. Gedenatureerd, dénaturé ; gedenatureerde spiritus m,
alcool m dénaturé, Gedephlogisteerde lucht v, air m déphlogistiqué. Gedistilleerd, distillé. Gedrag o, manière v de se cornporter. Gedroogd, desséché. Geelbloedloogzout o, prussiate m
jaune. Geelkoper o, cuivre in jaune. Gefractionneerd, fractionné.
Gegalvaniseerd, galvanisé. Gegloeid, chauffé au rouge. Gehalogeneerd, halogéné. Gehydreerd, hydraté. Gekrystalliseerd,
cristallisé ; gekrystalliseerde stoffen, substances cristallisées.
Gelatine v, f v, ; gelatineus, gélatineux. Gelei v, gelée v; geleiachtig, gélatineux. Geleidbaarheid v, conductivité v; geleidbaarheid aequivalent o, équivalent m de conductivité ; moleculaire geleidbaarheid, conductivité moléculaire v. Geleidingsvermogen o, conductibilité v. Gelijkwaardig, équivalent ; de
zes atomen zijn gelijkwaardig, les six atomes sont équivalents.
Gelijkwaardigheid v, équivalence v. Generatoroven m, four m
générateur, Geozoniseerde lucht v, air m ozonisé. Gephlogistiseerde lucht v, air m phlogistiqué. Gepoederd, pulverisé. Gepolariseerd licht o, lumière v polarisée. Germanium o, f m. Geschutbrons o, bronze m a canon, Gesmolten, fondu. Gevoelig,
sensible; gevoelige reactie v, réaction v sensible. Gewichtsverhouding v, rapport m pondéral.
Gietijzer o, fonte v; gietstaal o, acier m. Gips o, gypse m.
Gist v, levure v; gistbereiding v, fabrication v de la levure ;
gistcel v, cellule v de levure ; gisting v, fermentation v; gistings
boterzuur o, acide m butyrique de la fermentation ; gistproces o,
réaction v de fermentation. Gittegom v, gomme-gutte v.
Glanskool v, charbon m de sucre. Glas o, verre m; glasachtig, vitreux; glasetsing v, corrosion v du verre; glasmes o voor
het snijden van glazen buizen, couteau m pour couper les tubes
de verre; glasspiraal v. spirale v de verre; glasstaafje o, baguette
v de verre; agitateur m en verre; glaswerk o, matériel m en
verre; cilinderglas o, verre m cylindrique; horlogeglas o, verre
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m de montre; paarsgewijze horlogeglazen geslepen met klem,
verres de montre doubles rock's avec pince. Glazuur o, émail m.
Gliadine o, f v. Glimmer o, mica m. Glinsterend, étincelant.
Globuline v, f v. Gloeihitte v, chaleur v rouge incandescence v.
Glovertoren m, tour v de Glover. Glucinium o. f m. Gluconzuur o, acide m gluconique. Glucosamine o, f v. Glucosazon o,
glucosazone v. Glucose v, f m; glucosefabrikage v, fabrication v
du glucose; glucoside o, f m; glucoson o, glucosone v. Glutaarzuur o, acide m glutarique. Glutamine o, f v. Glutencaseïne
0, f v; glutenfibrine o, f v; glutenine o, f v; glutine o, f v.
Glyceride o, f m. Glycerine o, f v; glycerinephosphorzuur
o, acide m phosphoglycérique ; glycerinezuur o, acide m
glycérique. Glycerose o, f m. Glycerylformiaat o, formiate m
de glycéryle; glyceryltributyraat o, tributyrate m de glycéryle;
glyceryltripalmitaat o, tripalmitate m de glycéryle; glycerylstearaat 0, stéarate m de glycéryle. Glycocoll o, glycocolle m.
Glycogeen o, glycogéne m. Glycol o, f m; glycolaldehyd o,
aldehyde v glycolique; glycolzuur o, acide m glycolique. Glycylglycine o, f v. Glyoxaal o, glyoxal m; glyoxaalzuur o, acide
m glyoxalique; glyoxylzuur o, acide m glyoxylique.
Gom v, gomme v. Goot v, gouttiére v. Goud o, or m;
goudbad o, bain m d'or ; goudzout o (zie metaalzout), sel m d'or.
Graadboog m, arc m gradué. Gramaequivalent o, equivalent m gramme; gramatoom o, atome-gramme m; gramioon o,
ion-gramme m; grammolecule o, molécule-gramme v. Graphiet
(grafiet) o, graphite m; graphietzuur o, acide m graphitique.
Grenslaag v, couche v limite. Grint v, gravier m. Grondeerzout
o (preparéerzout, natriumstannaat), stannate m de sodium.
Grondstof v, elément m. Grondverbinding v, combinaison v
fondamentale.
Guaiacol o, guayacol m. Guanidine o, f v. Guanine o, f v.
Gummi v als stof, o als voorwerp, caoutchouc m, bouchon m
de caoutchouc. Guttapercha v, gutta-percha v.
Gypsen o, platrage m; gypsen van wijn, platrage du vin.
H.
Haematine o, hematine v. Haematiet o, hématite v. Haematokriet o, hématocrite v. Haemine o, hémine v. Haemo-
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globine o, hémoglobine v. Halfdoorlatend, sémiperméable,
hémiperméable ; halfdoorlatende wand m, paroi v hémiperméable. Halogeen o, halogene m; halogeenbepaling v, dosage
m d'halogène ; halogeenverbinding v, combinaison v halogénée;
halogeenzuur o, acide m halogéné. Hamerslag o, battitures v
de fer. Hangen, adhérer ; de stof blijft in het koudere gedeelte
der buis hangen, la substance adhère a la partie plus froide du
tube. Hard, dur ; hardheid v, dureté v; hardheidsgraad m, degré
m de dureté ; permanente of blijvende hardheid, dureté permanente ; temporaire of voorbijgaande hardheid, dureté temporaire ; totale hardheid, dureté totale ; hardwater o, eau v dure.
Hars v, résine v ; harsolie v, huile v de résine.
Helder, limpide. Helianthine o, f v. Helium o, f m. Hemiëdrisch, hémiédrique. Heptaan o, heptane m. Heptavalent, f. Heptose v, f m. Heptylalcohol m, alcool m heptylique. Herkenbaar,
reconnaissable. Heterocyclisch, hétérocyclique. Heterogeen,
hétérogène. Hexaan o, hexane m. Hexamethylbenzol o, f m.
Hexamethyleen o, hexaméthylène v. Hexavalent, f. Hexiet o,
hexite v. Hexobiose v, f v. Hexose v, f m.
Hippuurzuur o, acide m hippurique. Histidine o, f v.
Hoveelheidsverhouding v, rapport m quantitatif. Homogeen, homogène. Homoloog, homologue ; homologe reeks v,
série v homologue. Hoofdmassa v, masse v principale. Hoofdreactie v, réaction v principale. Hoogdrukketel v, chaudière v a
haute pression. Hoogerbasisch, polybasique ; hoogerbasische
zuren, acides polybasiques. Hoogerwaardig, polyvalent ; hoogerwaardige phenolen, phénols polyvalents. Hoogervalent,
polyvalent; hoogervalente alcoholen,alcools polyvalents. Hoogoven m, haut fourneau. Hoornstof v, matière v cornée, kératine
v. Houtazijn m, vinaigre m de bois. Houtgeest m, esprit m de
bois. Houtskool v, charbon m de bois. Houtsuiker v, sucre m
de bois. Houtteer v, goudron m de bois. Houtvezel v, lignose m.
Humusstof v, matiére v humique.
Hydraat o, hydrate m. Hydrargyrichloride o, chlorure m
mercurique; hydrargyrochloride o, chlorure m mercureux.Hydrazine o, f v; hydrazinesulfaat o, sulfate m d'hydrazine; hydrazobenzol o, hydrazobenzol m; hydrazon o, hydrazone v. Hydride
Vers!. 1922
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0, hydrure m. Hydroaromatisch, hydroaromatique. Hydrobenzamide o, f v. Hydrobenzoïne o, f v. Hydrochinon o, hydroquinone
v. Hydrogel o, f m. Hydrogenium o, hydrogène m. Hydrocarbonaat o (zuur koolzuurzout), carbonate m acide, bicarbonate
m. Hydrolyse v, f v ; hydrolytisch, hydrolytique; hydrolytische
dissociatie v, dissociation v hydrolytique. Hydrosol o f m.
Hydrosulfaat o (zuur zwavelzuurzout), sulfate m acide. Hydrosulfiet o (zuur zwaveligzuurzout), sulfite m acide. Hydroxyde o,
f m ; metaalhydroxyde, hydroxyde de métal. Hydroxyl o,
hydroxyle m. Hydroxylamine o, f v. Hyoscyamine o, f v. Hyperoxyde o, f m. Hypnon o, hypnone v. Hypoazotide o, f v.
Hypochloriet o, hypochlorite m. Hyponitriet o, hyponitrite m.
Hypophosphiet o (hypophosphorigzuurzout), hypophosphite
m ; hypophosphorigzuur o, acide m hypophosphoreux ; hypophosphorigzuurzout o, zie hyposphiet. Hyposulfiet o, hyposulfite m. Hypothese v, f v. Hypoxanthine o, f v.

I.
IJs o, glace v ; ijsazijn m, acide m acétique glacial ; ijslandsche krystal o, spath m d'Islande. IJzer o, fer m; ijzerbioxyde
o, oxyde m de fer ; ijzerchloride o (ferrichloride), chlorure m
ferrique ; ijzerchloruur o (ferrochloride), chlorure m ferreux ;
ijzergaas o, toile v métallique en fer ; ijzerkies o (ook pyriet o,
pyrite v; ijzerlegeering v, alliage m de fer ; ijzermenie v, minium
m de fer; ijzeroxyde o, oxyde m de fer; ijzeroxydoxydule o,
oxyde m ferroferrique; ijzeroxydule o, oxyde m ferreux; ijzerstaal o, acier m; ijzerverbinding v., combinaison v de fer; ijzervitriool o, vitriol m de fer; ijzerzout o (zie metaalzout), sel m
de fer; ijzerzuur o, acide m ferrique.

Imbibitie v, imbibition v; imbibitiewater o, eau v d'imbibition.
Imidogroep v, groupe m imidé; imidoverbinding v, combinaison v
imidée.
Inactief, inactif ; optisch inactief mengsel o, mélange m
optiquement inactif. Indampen, concentrer par évaporation,
évaporer ; indampingsresidu o, résidu m d'évaporation. Indanthreen o, indanthrène m. Indicaan o, indican m. Indicator m, indicateur m. Indigo v, f m ; indigoblauw o, bleu m d'indigo ; indi-
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m d'indigo. Indium o, f m. Indol o, f m. Indolproef v, essai m
de l'indol. Indopheninereactie v, réaction v de l'indophénine.
Indophenol o, f m. Indanthreen o, indanthrène m. Indoxyl o.
Indoxyle m. Induline v, f v. Infusoriënaarde v, terre v a infusoires. Ingesmolten (thermometer), (thermomètre) intérieur. Inlegring m (van een waterbad), anneau m (d'un bain marie). Inleiden,
introduire; een gas inleiden, introduire un gaz. Inosiet o, inosite v. Insmeltbuis v, tube m scellé. Instabiel, instable. Intensief,
intense ; intensief rood, rouge intense. Intrekken, pénétrer ; de
stof trekt in de kool, la substance pénètre dans le charbon.
Inuline v, f v. Inversie v, inversion v. Invertase, v, f v.Invertsuiker
v, sucre m inverti. Invoeren, introduire ; invoeren van alkylgroepen, introduction de groupements alkyles. Inwerken, réagir.
Ioon o, ion m; complexe ionen, ions complexes ; lading v
der ionen, charge v des ions ; ionisatie v, ionisation v; ionisatie
constante v, constante v d'ionisation.
Iridium o, f m. Irrigatiewater o, eau d'irrigation m.
Isatine o, f v. Isoamylalcohol m, alcool m isoamylique.
Isoboterzuur o, acide m isobutyrique. Isobutylcarbinol o, f m.
Isobutyleen o, isobutylène v. Isochinoline o, isoquinoline v.
Isocrotonzuur o, acide m isocrotonique. Isocyaanzuur o, acide
m isocyanique ; isocyanuurzuur o, acide m isocyannrique. Isodibroombarnsteenzuur o, acide m isobibromosuccinique. Isohydrisch, isohydrique ; isohydrische oplossingen v, solutions
v isohydriques. Isoimide o, f v. Isokampherzuur o, acide
m isocamphorique. Isokaneelzuur o, acide m isocinnamique. Isolactose v, f m. Isoleucine o, f v. Isomaltose v, f
m. Isomeer, isomère. Isomerie v, f v; optische isomerie,
isomérie optique. Isomorphie v, f v. Isomorphisme v, f m. Isonicotinezuur o, acide m isonicotique. Isonitrosoketon o, isonitrosokétone v. Isophtaalzuur o, acide m isophtalique. Isopreen
*o, isoprène m. Isopropyl o, isopropyle m; isopropylalcohol m,
alcool m isopropylique; isopropylverbinding v, combinaison v
isopropylique. Isosuikerzuur o, acide isosaccharique. Isotonie
v, f v; isotonisch, isotonique. Isovaleriaanzuur o, acide m isovalérique.
Itaconzuur o, acide m itaconique.
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J.
Jodaat o (joodzuurzout), iodate m. Jodide o (joodmetaal,
joodwaterstofzuurzout), iodure m. Jodium o, iode m; jodiumgeta! o, indice m d'iode ; jodiumtinctuur v, teinture v d'iode.
Jodobenzol o (joodbenzol), iodobenzol m; jodoform o, iodoforme m; jodoformreactie v, réaction v de l'iodoforme; jodométrie v, iodométrie v. Jonon o, ionone v. Jood o, iode m;
joodaethyl o, iodure m d'éthyle; joodamylum 0, iodure m
d'amidon; joodchloride o, chlorure m d'iode; joodmetaal o, zie
jodide. Joodmethyl 0, iodure m de methyle; joodpropionzuur o.
acide m iodopropionique; joodstikstof v, iodure m d'azote; joodwaterstof v, joodwaterstofzuur o, acide m iodhydrique; jood
waterstofzuurzout, zie jodide; joodzinkamylum o, iodure m de
zinc amidonné; joodzuur o, acide m iodique; joodzuurzout o,
zie jodaat.
K.
Kaasstof v, caséine v. Kaïniet o, kaïnite v. Kakodyloxyde
o, oxyde m de cacodyle; kakodylverbinding v, combinaison v
du cacodyle. Kali v, potasse v; kaliapparaat o, appareil m a
potasse ; kaliloog v, lessive v de potasse ; kalisalpeter m, salpare m potassique ; kalizeep v, savon m de potasse ; kalizout o,
sel m de potasse ; kalizoutlaag v, couche v de sels potassiques.
Kalium o, potassium m ; kaliumaluminiumsilikaat o, silicate m
de potassium et d'aluminium ; kaliumamide o, amidure m de
potassium; kaliumantimonyltartraat o, tartrate m de potassium
et d'antimonyle, tartre m émétique ; kaliumhydrotartraat o,
tartrate m acide de potassium ; kaliumnatriumtartraat o, tartrate
m de potassium et de sodium ; kaliumzout o (zie metaalzouten),
sel m de potassium. Kalk v, chaux v ; gebluschte kalk, chaux
éteinte; ongebluschte kalk, chaux vive; Drummond's kalklicht o,
lumière v a incandescence de la chaux de Drummond ; kalkmelk v, lait m de chaux ; kalkspaath m, spath m calcaire ; kalksteen m, pierre v a chaux ; kalkstikstof v (calciumcyaanamide),
cyanamide v calcique ; kalkwater 0. eau v de chaux ; kalkzout o,
sel m de chaux. Kalomel o (ook calomel), calomel m. Kameleon
o (ook chameleon), camaléon m. Kamerkristallen o, cristaux m
des chambres de plomb ; kamerzuur o, acide m des chambres de
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plomb. Kampher v, camphre m; kampherchinon o, camphoroquinone v; kampherzuur o, acide m camphorique. Kaneel
alcohol m, alcool m cinnamique ; kaneelaldehyd o, aldéhyde v
cinnamique ; kaneelolie v, essence v de cannelle ; kaneelzuur o,
acide m cinnamique ; kaneelzuurzout o, zie cinnamaat, Kaoline v
(kaolien), kaolin m. Katalase o, catalase v; katalasecijfer o,
indice m de catalase ; katalasebuisje o, tube m pour l'essai de
catalase ; katalaseapparaat bestaande uit een gistingfleschje en
verdeeld bovendeel, appareil à catalase, composé d'un flacon a
fermentation, et avec partie supérieure graduée ; katalysator in,
catalyseur m; katalyse v, catalyse v; katalytisch, catalytique.
Kathode v, cathode v; kathodespanning v, tension v cathodique.
Katioon (kation) o, cathion m.
Keratine o, f v. Kern v, noyau m. Ketelsteen m, incrustation v
de chaudière ; ketelsteenvorming v, foi oration v d'incrustation ;
ketelwandaantasting v, corrosion v de Ja paroi d'une chaudière;
ketelwater o, eau v pour chaudière. Ketoaldehyd o, ketonaldehyde v; ketohexose v, f m. Keton o, kétone (acetone) v; ketonalcohol m, alcool m acétonique ; gehalogeneerde ketonen, acétones halogénées ; gemengde ketonen, acétones mixtes ; onverzadigde ketonen, acetones non saturées ; ketonzuur o, acide m
acétonique. Ketose v, f m. Ketoverbinding v, combinaison v
acétonique. Ketoxime o, acétoxime v. Keuring v, expertise v.
Kies o, pyrite v. Kieseriet o, kiésérite V. Kiezel o, silice v;
kiezelaarde v, silice v; kiezeldioxyde o, bioxyde m de silicium ;
kiezelfluoorwaterstof v, acide m fluosilicique ; kiezelfluoorwaterstofzuur o (siliciumfluoorwaterstofzuur), acide m fluosilicique ;
kiezelfluoorwaterstofzuurzout, zie fluosilicaat ; kiezelcarbide o,
carbure in de silicium. Kiezelzuur o, acide m silicique; kiezelzuuranhydride o, anhydride in silicique.
Kleefstof v, gluten in. Klei v, argile v. Kleemkraan v,
pince v a ressort; kleemkraan met schroef openslaand, pince a
vis avec collier a charnière. Kleurloos, incolore. Kleurstof v,
colorant m. Klipzout o, sel gemme m. Klokkenmetaal o, alliage
in pour cloches.
Knal in, détonation v. Knalgas o. gaz m tonnant. Knalkwik o, fulminate in de mercure. Knalzilver o, fulminate in
&argent. Knalzuur o, acide in fulminique.
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Kobalt 0 (zie cobalt), cobalt m, Koelapparaat o, refrigerant
m; koelen, refroidir ; koeler m, met binnenbuis ingesmolten,
met bollen, refrigerant m avec tube interieur soude, avec boules;
spiraalkoeler m, refrigerant m en spirale. Koker m, gaine v.
Kolf v, ballon m; destructie kolf v, ballon m a oxydation destruc.
tive; kookkolf v, ballon m matras m ; kookkolf met ronden,
platten bodem, matras a fond rond, a fond plat. Kollageen,
collagéne. Kolloide, colloïde. Kolomapparaat o voor de rectificatie van spiritus, appareil m a colonne pour la rectification
de l'esprit-de-vin. Kolophonium, colophane v. Koningswater o,
eau v regale. Kontaktwerking v, action v de contact. Konversiesalpeter o, salpétre m de conversion. Kookfornuis o, fourneau
m a ebullition ; kookpunt o. point m d'ébullition ; kookpuntsverhooging v, elevation v du point d'ébullition. Kool v, houille
v ; kooldioxyde o, bioxyde m de carbone, anhydride m carbonique, gaz m carbonique; koolhydraat o, hydrate m de carbone;
koolmonoxyde o, monoxyde o de carbone ; kooloxyde o,
oxyde m de carbone ; kooloxyde-haemoglobine o, combinaison
d'oxyde de carbone et d'hémoglobine ; kooloxydekalium o,
potassiumcarbonyle m. Koolstof v, carbone m ; amorphe koolstof v, carbone m amorphe. Koolstofatoom o, atome m de
carbone ; eindstandig koolstofatoom o, atome m de carbone
terminal ; primair koolstofatoom o, atome m de carbone primaire ; secundair koolstofatoom, atome de carbone secondaire ;
tertiair koolstofatoom, atome de carbone tertiaire ; koolstofketen v, chaine v carbonique ; gesloten koolstofketen, chaine
de carbone fermée ; normale koolstofketen, chaine de carbone
normale ; vertakte koolstofketen, chaine de carbone ramifiée ;
koolstofoxysulfide o, oxysulfure m de carbone ; koolstoftetrachloride o, tetrachlorure m de carbone ; koolstoftetrafluoride o,
tetrafluorure m de carbone ; koolwaterstof v, hydrocarbure m ;
aromatische koolwaterstoffen, hydrocarbures aromatiques ;
onverzadigde koolwaterstoffen, hydrocarbures non saturés ;
verzadigde koolwaterstoffen, hydrocarbures satures; koolzuur o,
acide m carbonique; koolzuuranhydride o, anhydride m carbonique; koolzuurgas o, gaz carbonique; koolzuurioon o, ion m
carbonique; koolzuurmetaal o (zie carbonaat). Zuurkoolzuurzout o (zie hydrocarbonaat) ; koolzuursoda v, carbonate m de
soude. Koper m, cuivre m; koperalliage v, alliage m de cuivre;
koperchloride o (zie cuprichloride); chlorure m cuivrique; koper-
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v; koperkies o, chalchopyrite v; koperoxyde o, oxyde m de
cuivre, ,oxyde m cuivrique ; koperoxydule o, oxyde m cuivreux, oxydule in de cuivre ; koperpyriet o, pyrite v cuivreuse ;
kopersteen o, matte v cuivreuse ; kopervitriool v, vitriol m de
cuivre, vitriol m bleu, sulfate m de cuivre ; koperzout o (zie
metaalzout), sel m de cuivre. Koudmakend, refrigerant ; koudmakend mengsel o, mélange m réfrigérant ; koud-warme buis v,
tube m chaud et froid.
Kraan v, robinet m. Kracht v force v. Krakingsproces o,
methode v de cracking. Krans (van een lamp) m, virole v. Krassen, rayer ; een metaal krassen, rayer un métal. Kreatine o,
créatine v. Kreatinine o, créatinine v. Kreosoot o, créosote m;
kreosootolie v, huile v de créosote. Krijt o, craie v. Kringsloop m,
cycle m; kringsloop der stikstof, cycle de l'azote. Kristal o,
cristal m. Kristallijn, cristallin. Kristallisatie v, cristallisation v.
Kristalliseeren, cristalliser ; kristalliseerschaal v, cristallisoir m;
kristalloïde, cristalloïde ; kristalstelsel o, systéme m cristallin;
kristalwater o, eau v de cristallisation.
Kritisch, critique; kritische druk v, pression v critique;
kritische oplossingstemperatuur v, température v critique de
dissolution ; kritische punt o, point m critique ; kritische temperatuur v, température v critique. Kroes m, creuset m; kroes met
deksel en filterplaatje, creuset avec couvercle et plaque filtrante;
kroestang v, enkel of dubbel gebogen, pince v a creuset, une
fois ou deux fois recourbée. Kryogeen, cryogénique ; kryolieth
o, cryolithe v. Kryoscopisch, cryoscopique. Krypton o, krypton m.
Kunstkampher, camphre m artificiel ; kunstzijde v, soie v
artificielle. Kurk o, liège m; kurkboorder m, perce-bouchons m;
kurkboorscherper m, aiguiseur m de perse-bouchons; kurkpers
v, mache-bouchons m. Kurkzuur o, acide m subérique.
Kwantitatief, quantitatif. Kwarts o, quartz m. Kwik o,
mercure m; kwikchloride o, chlorure in mercurique; kwikchloruur o, chlorure m mercureux; kwikphenyl o, mercurephényle m;
kwikzilver o, mercure m; kwikzout o (zie metaalzouten), sel de
mercure; kwikzuiveringsapparaat o, appareil m a purifier le
mercure.

.-- 120 --L.
Labiel, labile. Lachgas o, gaz m hilariant. Lactaat o (zie
melkzuurmetaal), lactate m. Lactalbumine o, f v. Lattame o
(lactam), f v. Lactase o, f v, Lactide o, f v. Lactodensimeter m,
lactodensimètre m. Lacton o, lactone v. Lactose v, f v. Laevu
linezuur o, acide m lévulinique. Laevulose v, lévulose m. Lakmoes o, tournesol m ; lakmoesnutroseagar m, agar m nutrosé
au tournesol; lakmoestinctuur v, teinture v de tournesol. Lakmoïd
o, lacmoïde m. Lamp v (zie brander) lampe v ; gasnatriumlamp,
bruleur m au sodium. Landbouwscheikunde v, chimie v agricole.
Lanthaan o (lanthanium o), lanthane m. Lastig, dificilement;
het neerslag lost zich lastig op, le précipité se dissout difficilement. Latent, f. Lava v, lave v; basaltlava, lave basaltique.
Lecithine o, f v. Leem o, argile v. Leerlooierij v, tannerie v.
Legeering v, alliage m. Legumine o, f v. Lettermetaal o, alliage m
pour caractères d'imprimerie. Leucine o, f v. Leucocytenproef v,
essai m de leucocytes. Leukaniline o, f v; leukobase v, leucobase v; leukomalachietgroen o, vert m de leukomalachite.
Lichtend, lumineux. Lichtgas o, gaz m d'éclairage ; lichtgasfabricatie v, fabrication v du gaz d'éclairage. Ligniet o, lignite m.
Lignine o. f v. Ligroïne o, f v. Lijm v, colle v. Lijmsuiker v,
glycocolle m. Lijnolie v. huile v de lin. Limoneen o, limonène m.
Limoniet o, limonite v. Linkswijnsteenzuur o, acide m lévotartrique. Linoleenzuur o, acide m linolénique. Linolzuur o,
acide m linolique. Lithium o, f m ; lithiumzout o (zie metaalzouten), sel de lithium m.
Lood o, plomb m ; loodaccumulator m, accumulateur m en
plomb ; loodazijn m, acétate m de plomb ; loodboom m, arbre m
de Saturne; looden kamer v, chambre v de plomb ; loodglans m,
galène v ; loodglit o, massicot m, litharge v ; loodhoudend,
plombifère; loodoxyde o, oxyde m de plomb; loodpapier o,
papier m au plomb ; loodsuiker v, acétate m de plomb ; loodwit o, céruse v; loodzout o (zie metaalzouten), sel m de plomb.
Loog v, lessive v. Looien, taner; looistof v, tanin m; looizuur o,
acide m tanique. Losmaken, détacher; het losmaken van de
zuurstof in eene verbinding, détacher l'oxygène présent dans
une combinaison.
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Lucht v, air m. Luchtkoeler m, réfrigérant m a air. Luchtkoeling v, refroidissement m a fair. Luteokobaltchloride o,
chlorure in de luteocobalt. Lutetium o, f m.
Lysine o, f v.
M
Maatanalyse v, analyse v volumétrique; maatcilinder in,
mesure v cylindrique ; maatkolf v, normaal uitgewogen, flacon
in jaugé, taré normalement. Magneetijzersteen in, oxyde in
magnétique de fer. Magnesia v, magnésie v; magnesiamixtuur v,
mixture v magnésienne ; magnesium o, f in; magnesiumchlooralkyl o, chlorure in de magnesiumalkyle ; magnesiumlint o, ruban
in de magnesium ; magnesiumzout o (zie metaalzouten), sel in
de magnesium. Malaat o, malate in. Malachietgroen o, vert in
malachite. Maleïnezuur o, acide m maléique. Malonzuur o,
acide m malonique. Malonylureum o, malonylurée v. Maltase o
en v, f v. Maltosazon o, maltosazone v ; maltose v. f in. Mangaan o, manganèse in; maangaanbrons o, bronze in manganésifère; mangaanchloruur o, chlorure in manganeux ; mangaankoper o, cuivre in manganesifère; mangaanoxyde o, oxyde in
manganique ; mangaanoxydule o, oxyde in manganeux ; mangaanperoxyde o, peroxyde in de manganèse ; mangaanstaal o,
acier m manganésifère; mangaanzout o (zie metaalzouten), sel
de manganèse; mangaanzuur o, acide in manganique ; manganihydroxyde o, hydroxyde in manganique ; manganohydroxyde
o, hydroxyde in manganeux ; manganosulfuur o, sulfure in
manganeux. Manniet o, mannite v. Mannoheptose v, f in;
mannononose v, f in; mannonzuur o, acide in mannonique ;
mannooctose v, f m; mannose v, f m; mannosuikerzuur o,
acide m mannosaccharique. Manometer in, manomètre m. Margarinezuur o, acide in margarique. Marmer o, marbre in. Martiusgeel o, jaune in de Martius. Massawerking v, action v de
masse. Materiaal o, matériel in. Materie v, matière v; veranderingen der materie, métamorphoses de la matière.
Meekrap v, garance v. Meelonderzoek o, analyse v de la
farine. Meerwaardig, polyvalent. Meetbuis v, tube in gradué.
Melasse v, f v. Melebiose v, f in. Melitriose v, f in. Melk v,
lait m; melkcultuur v, culture v dans du lait; melksuiker v,
lactose in, sucre in de lait; melkvuilbepalingsapparaat o met
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wattenschijfjes, appareil m pour le dosage des souillures du
lait, avec petits disques d'ouate; melkvuilbepalingscilinder m,
tube in cylindrique pour doser les souillures du lait ; melkvuil
bepalingsflesch v, flacon in pour doser les souillures du lait;
melkzuur o, acide m lactique; melkzuurgisting v, fermentation
v lactique; melkzuurmetaal o, zie lactaat. Mengkristallen o,
cristaux m mixtes. Mengsel o, mélange m. Menie v, minium in.
Menthol o, f m. Menthon o, menthone v. Mercaptaan o, merr
captan m. Mercaptide f m. Merceriseeren, mercériser ; merceriseeren o, mercérisation v. Mesaconzuur o, acide m mesaconique. Mesityleen o, mésitylène m; mesityloxyde o, oxyde m
de mésityle. Mesoxaalzuur o, acide m mesoxalique. Mesoxalyl
ureum 0, mesoxalylurée v. Messing o, maillechort m, laiton m.
Meststof 0, engrais in. Metaal o, métal in, metaalcarbide o,
carbure in de métal; metaalkorrel v, globule in métallique;
metaalverbinding v, combinaison v de métal; metaalzout o, sel
in de métal ; metaalaceta ;c o, acétate in de métal ; metaalalkyl o,
metalalkyle m; metaalamalgam o, amalgame in de métal; metaalarseniaat 0, arséniate in de métal ; metaalbicarbonaat o, bicarbonate in de métal ; metaalbichromaat o, bichromate in de
métal ; metaalboraat o, borate in de métal ; metaalbromaat o,
bromate in de métal ; metaalbromide o, bromure in de métal ;
metaalcarbonaat o, carbonate in de métal; metaalchloraat o,
chlorate in de métal ; metaalchloride o, chlorure in de métal ;
metaalchromaat o. chromate in de métal; metaalcyanide o,
cyanure in de métal; metaalfluoride o, fluorure m de métal;
metaalformiaat o, formiate in de métal ; metaalferricyanide o,
ferricyanure in de métal; metaalferrocyanide o, ferrocyanure m
de métal; metaalhydrocarbonaat o, bicarbonate in de métal;
metaalhydrophosphaat o, phosphate m acide de métal ; metaalhydrosulfide o, hydrosulfure in de métal ; metaalhydrotartraat o,
tartrate m acide de métal; metaalhydroxyde o, hydroxyde m
de métal; metaalhypochloriet o, hypochlorite in de métal;
metaalhypojodiet :o, hypoiodite in de métal ; metaalhypophosphiet o, hypophosphite m de métal ; metaalhyposulfiet o,
hyposulfite in de métal; metaaljodaat o, iodate in de métal ;
metaaljodide o, iodure in de métal; metaalmanganaat o,
manganate in de métal ; metaalmanganiet o, manganite m
de métal ; metaalmetaphosphaat o, metaphosphate in de
métal; metaalmethylaat o, methylace in de métal; metaal-
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molybdaat o, molybdate m de métal ; metaalnitraat , o,
nitrate m de métal ; metaalnitriet o, nitrite m de métal ; metaal
nitroprussied o, nitroprussiate m de métal ; metaalnitruur o,
azoture m de métal ; metaaloxalaat o, oxalate m de métal ;
metaaloxyde o, oxyde m de métal ; metaalparaantimoniaat o,
paraantimoniate m de métal ; metaalpercarbonaat o, percarbonate m de métal ; metaalperchloraat o, perchlorate m de métal ;
metaalpermanganaat o, permanganate m de métal ; metaalperoxyde o, peroxyde m de métal ; metaalphosphaat o, phosphate
m de métal ; metaalphosphiet o, phosphite m de métal ; metaalplatinachloride o, chloroplatinate m de métal ; metaalpyrophosphaat o, pyrophosphate m de métal ; metaalpyrostibiaat o,
parantimoniate m de métal ; metaalsilicaat o, silicate m de
métal ; metaalstannaat o, stannate m de métal ; metaalstibiaat
o, antimoniate m de métal ; metaalsulfaat o, sulfate m de
métal ; metaalsulfide o, sulfure m de métal ; metaalsulfiet o,
sulfite m de métal ; metaalsulfocyanaat o, sulfocyanate m de
métal; metaalsulfophosphaat o, sulfophosphate m de métal;
metaalsulfostannaat o, sulfostannate m de métal ; metaalsulfostibiaat o, sulfoantimoniate m de métal ; metaaltetraboraat o,
tétraborate m de metal ; metaalthiosulfaat o, thiosulfate m de
métal ; metaalwolframaat o, tungstate m de métal ; metaalzout o
(zie ook ieder zuur afzonderlijk), sel de métal. Metaantimoonzuur 0, acide m métaantimonique. Metadiamidobenzolsulfaat o,
sulfate m de metadiamidobenzol. Metaldehyd o, métaldéhyde v.
Metallisch, métallique ; metallisch platina o, platine m métallique. Metallographie v, f v. Metalloïde o, f m. Metamerie v, f v.
Metaphenyleendiamine o, metaphenylènediamine v. Metaphosphorzuur o, acide m métaphosphorique. Metastabiel, métastable. Metastyrol 0, f m. Metatinzuur o, acide m metastannique.
Methaan o, méthane m. Methaantricarboonzuur o, acide m
méthanetricarbonique. Methanaal o, methanal m. Methanol o, f m.
Methode v (wijze v), méthode v. Methylacetanilide o, f v; methyl
aether m, methylether m; methylaethylaether m, methylethylether m; methylaethylcarbinol o, methylethylcarbinol m; methylaethylketon o, methylethylkétone v; methylaethylverbinding v,
combinaison v methyléthylée ; methylalcohol m, alcool m
méthylique; methylamine o, methylamine v; methylaniline o, f
v; methylbromide o, bromure m de méthyle; methylchloride o,
chlorure m de méthyle ; methylcyanide o, cyamure m de méthyle;
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methyleenblauw o, bleu m de methylène ; methyleenchloride o,
chlorure m de methylène ; methylformiaat o, formiate m de
méthyle; methylglucoside o, f m; methyljodide o, iodure m de
méthyle ; methylnaphtaline o, f v; methyloranje o, méthylorange m; methyloxalaat o, oxalate m de méthyle; metylpher
nylosazon 0, methylphenylosazone v; methylpyridine o, f v;
methylverbinding v, combinaison v méthylée; methylviolet o,
violet m de méthyle.
Microchemie v, microchimie v; microchemisch onderzoek o,
analyse v microchimique ; microchemisch reagentiakistje, bevattende reagentiafleschje, platinakroesje, spatelnaald, glasstaaf,
caissette a réactifs microchimiques, contenant des flacons a
réactifs, un creuset de platine, une aiguille applatie, une baguette
de verre. Microgasbrander m, bruleur m minuscule. Micrometer m, micromètre m; micrometerschroef v, vis v micrométrique. Microscoop m, microscope m; tot den miscroscoop
kunnen behooren : ademscherm o, écran m protecteur contre la
respiration ; achromatisch objectif o, objectif m achromatique;
analysator m, analyseur m; beeldomkeeringsprisma o, prisme m
redresseur ; bloedlichaamtelapparaat o, hematimètre m; brandpuntafstand m; distance v focale ; cederolieflesch met opgeslepen
kap waarin ingekitte glasstaaf, flacon a huile de cèdre, avec capuchon rodé contenant une baguette de verre rivée; centreerinrichting v, dispositif m a centrer ; cilinderstopflesschen voor het
bewaren van objectglazen, flacons cylindriques bouchés pour
conserver les porte-objets; condensor m, condensateur m; dekglaasje 0, couvre-objet m; draadkruis o, réticule m; gipsplaatje o,
plaque v de gypse; immersie v; immersion v. kleurbakje o, cuvette
v a coloration; kleurschaaltje o, capsule v a colorer; klok v, cloche
v ; kruisdraad m, fil m de réticule ; lancet o, lancette v ; lichtbron o, source v lumineuse; micaplaatje o, plaque v de mica;
micrometer m met schroef, micromètre m a vis; oculair-micrometer m, micromètre m oculaire; micro-photographieapparaat o,
appareil m de microphotographie; microscopiseerlamp voor
gas met hangende gloeilamp met statief, of voor electrisch
licht, lampe pour microscopie, a gaz, renversée a incandescence,
avec statif, ou a l'électricité ; microscopiseertafel v, table v de
microscopie ; lancetvormig of halflancetvormige naald v,
aiguille v en forme de lancette ou de demi-lancette; naaldhouder
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m, porte-aiguille m; beweegbaar of verwarmbare objecttafel v,
tablette v de microscope, mobile ou susceptible d'être chauffée;
objectglas o, porte-objet m; objectief o, objectif m; meet- of
compensatieoculair o, joculaire m mesureur ou compensateur ;
optische uitrusting v, installation v optigue; polarisatieinrichting v, installation v pour polariser ; polarisator m, polariseur m;
praeparaat o, préparation v; praepareernaald v, aiguille v a
préparation ; revolver in, f m ; scalpel o, f m; scheermes o, rasoir
m; schroef v, vis v; statief o, statif m ; irisdiaphragmatafel v,
tablette v avec diaphragme a iris; draaibare tafel v, tablette v
rotative; teekenprisma o, prisme in a dessiner ; telkamer v,
cellule v a numération; verlichtingsapparaat o, appareil m a
éclairage ; verticaal-illuminator m, illuminateur m vertical.
Microtoom m, microtome m. Mierenzuur o, acide m formique ;
mierenzuurzout o, zie formiaat. Mijngas o, grisou m, méthane m.
Mineraal o, mineral m; mineraalwater o, eau v minérale; mineraalzuur o, acide m minéral ; mineraal bestanddeel o, constituant m minéral.

Moederloog v, solution-mère v. Moerasgas o, gaz in des
marais, méthane m. Moffeloven m, four m a mouffle. Mol o,
mol m. Moleculair, moléculaire ; moleculaire depressie v,
dépression v moléculaire ; moleculaire verbinding v, combinaison v moléculaire; moleculairgewicht o, poids in moléculaire;
moleculairwarmte v, chaleur v moléculaire. Molecule o, f v.
Moleculetoestand m, état in moléculaire. Molybdaat, molybdate m. Molybdeen o, molybdène m; molybdeenoplossing v,
solution v molybdique; molydeenreactief, réactif m molybdique;
molybdeenzuur o, acide in molybdique. Monobroomazijnzuur o,
acide m monobromacétique m. Monobroombarnsteenzuur o,
acide in monobromsuccinique ; monobroombenzol o, monobromobenzol m. Monocalciumphosphaat o, phophate m monocalcique. Monocarbonzuur o, acide monocarbonique. Monochloorazijnzuur o, acide m monochloracétique m. Monochloorbenzol
o, monochlorobenzol m. Monojoodazijnzuur o, acide m monoiodacétique. Monojoodbenzol o, monoiodobenzol m. Monosaccharide o, f m. Monose v, f m. Monotroop, monotrope. Monotropie v, f v. Monster o, échantillon m. Morphine o, f v. Mortier
in, met tuit en stamper, f. rn, avec bec et pilon. Motor m, voor
heete lucht met gasbrander of spiritusbrander, moteur m a air
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chaud, avec bruleur a gaz ou a esprit-de-vin ; watermotor,
moteur a eau. Moutwort o, mout m.
Multiple (veelvoudig), f ; wet der multiple proporties (wet
der veelvoudige verhoudingen), loi des proportions multiples.
Multirotatie v, multirotation v. Muntbrons o, bronze m monétaire. Murexide o, f v. Muriaat o, muriate m. Muscarine o, f v.
Musiefgoud o, or m mussif. Muursalpeter o, salpêtre m de muraille.
Myricylalcohol m, alcool m myricylique. Myrosine o, f v.
Myronzuur o, acide m myronique.

N.
Naaldhouder m, porte-aiguille m. Naphta v, naphte m.
Naphtaline o, f m; naphtalinesulfozuur o, acide m naphtalinesulfonique. Naphteen o, naphtène m. Naphtionzuur o, acide m
naphtionique. Naphtochinon o, naphtoquinone v; naphtoezuur
o, acide m naphtoïque. Naphtol o, f m; naphtolgeel o, jaune m
de naphtol; naphtolsulfozuur o, acide m naphtolsulfonique;
naphtolzwart o, noir m de naphtol. Naphtylamine o, naphtylamine v; naphtylaminesulfozuur o, acide m naphtylaminesulfonique. Narceïne o, f v. Narcotine o, f v. Natief, natif.
Natrium o, sodium m; natriumzout o (zie metaalzouten), sel m
de sodium. Natron o, soude v; natronkalk v, chaux v sodée;
natronloog v, lessive v de soude ; natronsalpeter o, salpêtre in
sodique ; natronwaterglas o, verre in sodique soluble.
Neerslaan, précipiter ; neerslag o, précipité m; een neerslag te voorschijn roepen, faire apparaitre un précipité ; neerslagingsmethode, methode de précipitation. Neodymium o,
néodyme m. Neon o, f m. Neurine o, f v. Neutraal, neutre ;
neutralisatie v, neutralisation v ; neutralisatiewarmte v, chaleur
v de neutralisation ; neutraliseeren, neutraliser. Nevel m, nuage
m. Nevenreactie v, réaction v secondaire.
Nicotine o, f v; nicotinezuur o, acide m nicotique. Nietmetaal o, non-métal m, metalloïde m. Nieuwzilver o, argentan
in. Nikkel o, nickel in; nikkelzout o (zie metaalzouten), sel in
de nickel. Niobium o, f in. Nitraat o (salpeterzuurmetaal), nitrate
m; nitraatstikstof v, azote m nitrique. Nitramide o, f v. Nitraniline o, f v. Nitreeren, nitrer. Nitreus, nitreux; nitreuse dampen, vapeurs nitreuses. Nitriet o (salpeterigzuurmetaal), nitrite
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m. Nitril o, nitrile m. Nitrilosulfonzuur o, acide m nitrilosulfonique. Nitroaethaan o, nitroethaan m; nitrobenzoëzuur o, acide
m nitrobenzoïque ; nitrobenzol o, f m; nitrobenzoylchloride o,
chlorure m de nitrobenzoyle; nitrocellulose v f v; nitroderivaat 0, nitrodérivé m; nitrogenium o (stikstof), azote m;
nitroglycerine o, f v; nitrogroep v, groupe m nitrique ; nitrokaneelaldehyd o, aldéhyde v nitrocinnamique ; nitrokleurstof v,
nitrocouleur v, colorant m nitré ; nitrolichaam o, nitrocomposé
m; nitromethaan o, nitrométhane m ; nitronaphtaline o, f v; nitroparaffine o, f v; nitrophenol o, f m; nitrophtaalzuur o, acide m
nitrophtalique; nitroprussidnatrium o, nitroprussiatem de sodium;
nitrosamine o, f v; nitrosokleurstof v, nitrosocouleur v, colorant
nitrosé m; nitrosophenol o, f m; nitrosulfaat o, nitrosulfate m;
nitrosulfonzuur o, acide m nitrosulfonique; nitrosyl o, nitrosyle m; nitrosylchloride o, chlorure de nitrosyle m; nitrosylzwavelzuur o, acide m nitrososulfonique; nitrotoluol o, f m;
nitrourethaan o, nitrouréthane m; nitroverbinding v, composé
in nitré. Nitruur o, azoture m.
Nomenclatuur v (naamlijst), nomenclature v. Nonaan o,
nonane m; nonaandicarboonzuur o, acide In nonanedicarbonique. Nonyleen o, nonylène v. Nonose v, f m. Nonylalcohol
in, alcool m nonylique. Nonylzuur o, acide m nonylique.
Normaal, normal ; normaalvolume o, volume m normal ; normale oplossing v, solution v normale ; Nucleïne v, f v ; nucleïnezuur o, acide m nucléique ; nucleoalbumine o, f v; nucleoproteide o, f v.
0.

Objectief o, objectif m.
Octaan o, octane v. Octose v, f m. Octylalcohol in, alcool
In octylique; octylamine o, f v. Octyleen o, octylène v. Oculair
o, oculaire m.
Oenanthaether m, éíher m oenanthique.
Oker v, ocre m.
Oleaat o (zie oleinezuurmetaal), oléate in. Olefine o, f v,
Oleïne v, f v; oleïnezuur o, acide m oléique; oleïnezuurmetaal o,
zie oleaat. Olie v, huile v; dierlijke olie, huile animale; plantaardige olie, huile végétale.

128 --Omgekeerd, renversé ; omgekeerde vlam v, flamme v renversée. Omkeerbaar, reversible; omkeerbaar proces, omkeerbare
reactie v, reaction v reversible. Omkristalliseeren, cristalliser,
Omzetting v, transformation v; omzettingspunt o, point m de
transformation; omzettingswarmte v, chaleur v de transformation.
Onderbromigzuur o, acide m hypobromeux. Onderchlorigzuur o, acide m hypochloreux; onderchlorigzuuranhydride o,
anhydride m hypochloreux. Onderjodigzuur o, acide hypoiodeux m. Onderphosphorigzuur o, acide hypophosphoreux m;
onderphosphorzuur o, acide hypophosphorique m. Ondersalpetrigzuur 0, acide hyponitreux m. Ondeugdelijk van samenstelling, de composition défectueuse; verkeert in ondeugdelijken
toestand, se trouve dans un état défectueux. Onderzoek o,
analyse v. Onderzwaveligzuur o, acide m hyposulfureux.
Ongebluschte kalk v, chaux v vive. Ongelijk, different; verbindingen met ongelijke substituenten, combinaisons avec des
substituants differents. Onoplosbaar, insoluble ; onoplosbaarheid v, insolubilite v. Ontbinding v, decomposition v. Ontbrandingstemperatuur v, temperature v d'inflammation. Ontdekken,
reconnaitre; eene stof ontdekt men, on reconnait une substance.
Ontijzeren, deferriser. Ontlading v, decharge v. Ontladen, decharger. Ontleden, decomposer, analyser; ontleding v, decomposition
v, analyse v; ontledingswarmte v, chaleur v de decomposition.
Ontplofbaar, explosif; ontploffen, exploser, faire explosion;
ontploffing v, explosion v. Ontsmetten, désinfecter. Ontvanger
m, recipient m; retort v met ontvanger, cornue v avec recipient.
Ontvlammingspunt o, point m d'inflammation. Ontwijken, se
dégager; een gas ontwijkt, un gaz se dégage. Ontwikkeling v,
degagement m. Onvernietigbaarheid v der stof, indestructibilité
v de la matière. Onverschillig oxyde o, oxyde m indifferent.
Onverzadigd, non saturé; onverzadigde oplossing v, solution
v non saturée. Onzijdig, neutre.
Opbruising v, effervescence v; opbruizen, faire effervescence. Opgeblazen, boursoufflé. Oplosbaar, soluble; oplosbaarheid v, solubilité v; oplosmiddel o, dissolvant m; oplossen,
dissoudre. Oplossing v, solution v, dissolution v; oplossingswarmte v, chaleur v de dissolution. Opsporen; rechercher;
opsporing v, recherche v. Opstijgen, s'élever. Optische activiteit
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v, activité v, optique. Optreden o, se produire; het optreden van
een verschijnsel, la production d'un phénomène. Opzet m,
dispositif m; opzet van lamp voor blaasvlamproeven, dispositif
de lampe pour essais au chalumeau.

Orcine o, f v. Organisch, organique; organische stikstof v,
azote m organique ; organische verbinding v, combinaison v
organique. Orthoazijnzuur o. acide m orthoacétique; Orthoester
m orthoether m; orthokiezelzuur o, acide m orthosilicique ;
orthomierenzuur o, acide m orthoformique ; orthophosphorzuur o, acide m orthophosphorique; orthoverbinding v, combinaison v ortho.
Osazon o, osazone v. Osmium o, f m; osmiumzuur o, acide
m osmique. Osmotisch, osmotique ; osmotische drukking v,
osmotische druk v, pression v osmotique. Osmose v, f v. Oson o,
osone v.
Oven m, fourneau m; moffeloven bestaande uit chamotten
ringen en ijzeren montuur, fourneau a mouffle avec manteau en
terre réfractaire et monture en fer. Overchloorzuur o, acide perchlorique; overchloorzuur metaal, zie perchloraat. Overdistilleeren, distiller m; de vloeistof distilleert over in den ontvanger,
le liquide distille dans le récipient. Overgaan, se transformer;
overgaan in gas, se transformer en gaz. Overgangspunt o, point
m de transformation. Overgieten, verser sur; eene stof met
water overgieten, verser de l'eau sur une substance. Overjoodzuur o, acide m periodique. Overmaat v, excès m. Overman.Baanzuur o, acide in permanganique; overmangaanzuurmetaal o,
zie permanganaat. Oversmelting v, surfusion v. Overspaning v,
surtension v. Oververzadigde oplossing v, solution v sursaturée;
oververzadigen, sursaturer; oververzadiging v, sursaturation v.
Overvoering van fumaarzuur in wijnsteenzuur, transformation
de l'acide fumarique en acide tartrique. Overzwavelzuur o, acide
m persulfurique.
Oxaalzuur o, acide m oxalique. Oxalaat o, oxalate m. Oxaluurzuur o, acide m oxalurique. Oxalylureum o, oxalylurée v.
Oxamide o, f v. Oxaminezuur o, acide m oxamique. Oxime o, f v.
Oxindol o, f m. Oxyaethylamine o, oxyéthylamine v. Oxyaldehyde o, f v. Oxyanthrachinon o, oxyanthraquinone v, Oxyr
Vecsl. 1922
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anthranol o, f m. Oxyazobenzol o, f m. Oxybenzoëzuur o,
acide m oxybenzoïque. Oxyboterzuur o, acide m oxybutyrique. Oxycellulose v, f v. Oxydase o, f v. Oxydatie v,
oxydation v ; oxydatiegraad m, degré m d'oxydation ;
oxydatiemiddel o, substance v oxydante ; oxydatietrap m,
degré m d'oxydation. Oxyde o, f m; oxydeeren, oxyder ;
oxydeerend, oxydant. Oxydule o, sous-oxyde m, oxydule
m. Oxyhaemoglobine o, oxyhémoglobine v. Oxyisoboterzuur o, acide m oxyisobutyrique. Oxykaneelzuur o, acide m
oxycinnamique ; oxymethylbenzoëzuur o, acide oxymethylbenzoïque; oxymethyleen o, oxymethyléne m. Oxyphenylpropionzuur o, acide m oxyphenylpropionique. Oxypropionzuur o, acide
m oxypropionique. Oxypyrrollidinecarboonzuur o, acide m
oxypyrrollidinecarbonique. Oxyzuur o, oxacide m.
Ozokeriet o, ozokérite v. Ozon o, ozone m. Ozonisatie v;
ozonisation V. Ozonisator m, ozonisateur m.

P.
Palladium o, f m. Palmitinezuur o, acide m palmitique.
Pankreassap o, suc m pancréatique. Pankreatine o, pancréatine
v. Parabaanzuur o, acide m parabanique. Paracyaan o, paracyanogène m. Paraffine o, f v. Paraldehyd o, paraldehyde v.
Paraleukaniline o, f v. Pararosaniline o, f v. Parel v, perle v;
boraxparel, perle au borax ; phosphorzoutparel, perle au sel de
phosphore. Partikeltje o, particule v. Passief, passif, een passief metaal, un métal passif ; passiviteit o, passivité v ; passiviteit
van ijzer, passivité du fer. Pasteurisatie v, pasteurisation v;
pasteuriseeren, pasteuriser. Pattinsoneeren v, pattinsonage m.
Pectine o, f v; pectinestof v, substance v pectique. Pek o,
poix v. Pentaan o, pentane m. Pentachloorbenzalchloride o,
chlorure in de benzylidène; pentamethyleen o, pentamethylène v;
pentamethyleendiamine o, pentamethylènediamine v; pentamethyleendibromide o, bibromure m de pentamethylène; pentathioonzuur o, acide m pentathionique; pentavalent (vijfwaardig),f.
Penteen o, pentène m. Pentiet o, pentite v. Pentosaan o, penta
sane m. Pentose v, f in. Pepsine o, f v.Peptone o, f. v. Percentage
o, teneur v, centésimale. Perchloraat o (zie overchloorzuurmetaal), perchlorate m. Perchlooraethaan o, perchloréthane m.

.-131---Perforator m, perforateur m. Periodiek, périodique; periodiekstelsel o, periodieksysteem o, système in périodique. Permanganaat o ( zie overmangaanzuurmetaal) , permanganate m.
Persapparaat o, presse v. Perseït o, perséite v. Petroleum v
(aardolie), pétrole m; petroleumaether m, éther de pétrole m;
petroleumbenzine v, benzine v de pétrole.
Phase v, f v; phasenleer v, étude v des phases; phasenregel m. règle v des phases. Phellandreen o, phellandrène m.
Phenacetine o, f v. Phenanthreen, o, phenanthrène m. Phenetol
0, f m. Phenol o, f m; phenolnatrium o, phénate m de sodium;
phénolphtaleïne o, f v; phenolsulfonzuur o, phenolsulfozuur o,
acide m phenolsulfonique. Phenolzwavelzuur o, acide m phenolsulfurique. Phenoxyvaleriaanzuur o, acide m phénoxyvalérique.
Phenylacetyleen o, phenylacétylène v; phenylaether m, ether m
phenylique; phenylalanine o, f v; phenylazijnzuur o, acide m
phénylacétique ; phenyleendiamine o, phenylènediamine v; phenylhydrazine o, f v; phenylhydroxylamine o, f v; phenylisocyanaat
o, isocyanate m de phényle; phenylurethaan o, phenyluréthane v.
Phlogiston v, phlogistique m. Phloroglucine o, f v. Phoron o,
phorone v. Phosgeen o, phosgène m. Phosphaat o (zie phosphorzuurmetaal), phosphate m; phosphaathoudend, contenant
des phosphates : phosphaatmeel o, phosphate m en poudre.
Phosphamide o, f v. Phosphenylzuur o, acide m phosphénylique. Phosphiet o (zie phosphorigzuurmetaal), phosphite m.
Phosphine o, f v. Phosphobenzol o, f m. Phosphonium o, f m,
Phophoniumbase v, base v de phosphonium. Phosphor o, phosphore m; phosphorbrons o, bronze m phosphoreux; phosphorcalcium o, phosphure m de calcium; phosphoriet o, phosphorite
v; phosphorigzuur o, acide m phosphoreux; phosphorigzuuranhydride o, anhydride phosphoreux m; phosphorigzuurmetaal o,
zie phosphiet; phosphomolybdaat o, phosphomolybdate m;
phosphormolybdeenzuur o, acide m phosphomolybdique; phosphoroxychloride o, oxychlorure m de phosphore. Phosphorpentachloride o, pentachlorure m de phosphore; phosphorstang
v, baton m de phosphore; phosphortrichloride o, trichlorure m
de phosphore; phosphorus o, phosphore m; phosphorvergif tiging v, empoisonnement m par le phosphore; phosphorwaterstof v, hydrogène m phosphoré; phosphamine v. Phosphorzout
o, sel m de phosphore; phosphorzoutparel v, perle v de sel de
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phosphore; phosphorzurekalk v, phosphate m de calcium.
Phosphorzuur o, acide m phosphorique. Phosphorzuuranhydride o, anhydride m phosphorique; phosphorzuurmetaal o, zie
phosphaat. Photochemie v, photochemie v. Photographie v, f v.
Phtaalimide o, phtalimide v; phtaalzuur o, acide m phtalique;
phtaalzuuranhydride o, anhydride m phtalique. Phtaleïne o, f v,
Phtalide o, f v. Phtalophenon o, phtalophénone v. Phtalylchloride 0, chlorure m de phtalyle. Physisch, physique; physische
eigenschap v, propriété v physique; physisch verschijnsel o,
phémonème m physique.
Picnometer m met stop van capillairglas, ingeslepen thermometer en zijbuis, picnomètre m avec bouchon de verre
capillaire, thermomètre rodé et tube latéral. Picoline o, f v;
picolinezuur o, acide m picolique. Pijpaarde v, kaolin m. Pijpzwavel v, soufre m en canon. Pik o, zie pek, poix v. Pikraat o,
picrate m. Pikrinezuur o, acide m picrique. Pikrylchloride o,
chlorure m de picryle. Pinakoline o, pinacoline v; pinakon o,
pinacone v. Pineen o, pinène v. Piperidine o, f v. Piperine o, f v;
piperinezuur o, acide m pipérique. Piperonaal o, piperonal m.
Pipet v, pipette v; pipet met uitvloeipunt, pipette avec jauge
d'écoulement; automatische pipet, pipette automatique; explosiepipet met kraan, pipette a explosion avec robinet; gaspipet
op ijzeren statieven met enkele of dubbele klemmen, pipette a
gaz, sur support en fer avec pinces simples ou doubles; pipettenstandaard m, support m a pipettes. Pisstof v, urée v.
Plaatsbepaling v, détermination v de place; plaatsvervanging v, transposition v. Plantaardig, végétal; plantaardige olie
v, huile v végétale. Plantenbase v, base v végétale. Plantenkaasstof v, caséine v végétale. Plasticiteit v, plasticité v. Platina
o, platine m; platinablik o, lame v de platine; platinachloorwaterstofzuur o, acide m chloroplatinique; platinadraad m, fil
m de platine; platinakroes m, creuset m de platine; platinaretort v, cornue v de platine; platinaschaal v, capsule v de
platine; platinaspons v, mousse v de platine; bij gloeiing blijft
platina als spons terug, on retrouve, a la calcination, le platine
a l'état de mousse; platinazout o, sel de platine m; platinazwart
o, noir m de platine; platindiammoniumchloride o, chlorure m
de platinediammonium. Platinocyaanverbinding v, combinaison
de platinocyanure. Platodiammoniumchloride o, chlorure de
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platodiammonium m; platosammoniumchloride o, chlorure m
de platosammonium; platosemidiammoniumchloride o, chlorure
m de platosemidiammonium. Pletbaar, ductile. Plumbaat o,
plombate m.
Polarisatie v, polarisation v; polarisatieapparaat o met
beschuttingskast, appareil m de polarisation, avec armoire protectrice; met driedeeligen polarisator, polariseur en trois pièces;
lichtbron, source de lumière; observatiebuizen, tubes d'observation; polarisatievlak o, plan m de polarisation; draaiing v van
het polarisatievlak, rotation v du plan de polarisation; schaalverdeeling v, division v de l'échelle; spiegelinrichting v voor
belichting van de schaal, dispositif m avec miroir pour éclairer
l'échelle; halfschaduwpolarisatieapparaat o, appareil m polarisateur a pénombre. Polychromaat o, polychromate m. Polykiezelzuur o, acide m polysilicique. Polymeer, polymère,
Polymerie v, f v. Polymerisatie v, polymérisation v. Polymethyleen o, polymethylène m. Polymorphie v, f v. Polyose v, f m.
Polypeptide o, f m. Polysaccharide o, f m. Polysulfide o, polysulfure m. Polythioonzuur o, acide m polythionique. Porië v,
pore m. Porselein o, porcelaine v; porseleinaarde v, kaolin m.
Potasch v, potasse v.
Praecipitaat o (ook neerslag), précipité gyn. Praecipitatiemethode v, méthode v par précipitation; praecipiteeren, précipiter. Praeparaat o, substance v préparée. Praepareerzout o
(ook grondeerzout), stannate de sodium. Praseodymium o,
praséodyme m. Prepareernaald v, aiguille v a préparation.
Prikkelend, irritant; gas van een prikkelend geur, gaz a odeur
irritante. Primair, primaire. Probeeren, faire un essai. Procentische samenstelling v, composition v centésimale. Proces o,
procédé m, réaction v. Product o, produit m. Proef v, essai m;
proefje o, prise v d'essai; men overgiet het proefje met water,
on traite la prise d'essai par de l'eau; proefmonster o, échantillon m d'essai; proefondervindelijk, experimental; proefvocht
o, réactif m. Projectie v, projection v; projectieformule v, formule v en projection. Proline o, f v. Propaan o, propane m.
Propaantricarboonzuur o, acide m propanetricarbonique. Propargylalcohol m, alcool m propargylique. Propiolzuur o, acide
m propiolique. Propionaat o (propionzuurmetaal), propionate
m ; propionaldehyd o, aldehyde v propionique ; propionitril o,
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nitrile m propionique; propionzuur o, acide m propionique;
propionzuurmetaal o, zie propionaat. Propylalcohol m, alcool
m propylique. Propylideenchloride o, chlorure m de propylidène. Propyleen o, propylène m. Propyleenchloride o, chlorure
m de propylène. Propyleenglycol o, glycol m propylénique.
Propylverbinding v, combinaison v propylique. Proteïde o, f v.
Proteïne o, f v. Proteïnestof v, substance v protéique. Protocatechualdehyd o, aldehyde v protocatéchique. Protocatechuzuur 0, acide m protocatéchique. Prussiaat o, prussiate m.
Pseudobase v, f v. Pseudocumol o, f m. Pseudonitrole o,
f m. Pseudoracemische mengkrystallen, cristaux mixtes pseudoracémiques. Pseudotoluidine, o, f v.
Ptomaïne, o, f v. Ptyaline o, f v.
Puddelen, puddler; puddelijzer o, fer m puddlé; puddeloven m, four m a puddler. Puimsteen m, pierre v ponce. Puntbuisje o, tube m effilé. Purine o, f v; purinezuur o, acide m
purique. Puron o, purone v. Putrescine o, f v.
Pyknometer m, picnomètre m. Pyrazol o, f m; pyrazolon
0, pyrazolone v. Pyreen 0, pyrène v. Pyridine o, f v. Pyridinebase v, base v pyridique. Pyridinecarbonzuur o, acide m pyridinecarbonique. Pyriet o (ijzerkies), pyrite v. Pyroantimoonzuur
o, acide m pyroantimonique. Pyrocatechine o, pyrocatechine v.
Pyrodruivenzuur o, acide m pyruvique. Pyrogallol o, f m; pyrogalluszuur o, acide m pyrogallique. Pyrogene reactie v, réaction
v pyrogénée. Pyrolusiet o, pyrolusite v. Pyromelliethzuur o,
acide m pyromellithique. Pyrometer m, pyromètre m. Pyroonderivaat o, dérivé m de la pyrone. Pyrophosphorzuur o, acide
m pyrophosphorique. Pyroslijmzuur o, acide m pyromucique.
Pyrowijnsteenzuur o, acide m pyrotartrique. Pyrozwavelzuur o,
acide m pyrosulfurique. Pyrrol o, f m; pyrrolcarboonzuur o,
acide m pyrolcarbonique; pyrroline o, f v; pyrrolkalium o,
pyrrol m potassé ; pyrrollidine o, f v ; pyrrollidinecarboonzuur
o, acide m pyrollidinecarbonique; pyrrolrood o, rouge m de
pyrrol.

Q.
Quadrivalent, tétravalent; quadrivalence alcohol m, alcool
m tétravalent. Qualitatief, qualitatif ; qualitatieve analyse, analyse qualitative. Quantitatief, quantitatif ; quantitatieve analyse
v, analyse v quantitative. Quaternair, quaternaire.
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Racemie, v, f v; racemisch, racémique. Radikaal o, radical
m. Radioactief, radioactif; radioactiviteit v, radioactivité v.
Radiologie v, f v. Radium o, f m. Raffineeren, raffiner. Raffinose
v, f m. Ranzigworden o, rancissement m.
Reactie v, réaction v; reactieconstante v, constante v de
réaction; reactief o (proefvocht), réactif m; reactiesnelheid v,
vitesse v de réaction; reactiewarmte v, chaleur v de réaction.
Reageerbuis v, éprouvette v a réaction; reageerbuizenborstel m,
brosse v a éprouvettes; reageerbuizenhouder m, pince v a
éprouvettes; reageerbuizenrekje o, étagère v a éprouvettes;
reageeren, avoir une réaction; de vloeistof reageert zuur, le
liquide a une réaction acide; reageerkelk m, coupe v a réaction;
lakmoespapier, curcumapapier, papier au tournesol, papier au
curcuma; reageerpapier 0, papier m a réaction, Congopapier,
papier Congo; reagentiaflesch v, flacon m a réactifs; reagens
(meerv. reagentia) o, réactif m. Rechtswijnsteenzuur o, acide m
dextrotartrique. Rectificatie v van spiritus, rectification v de
l'alcool; rectificeeren, rectifier. Reduceeren, réduire; reducee-.
rende suiker m, sucre m réducteur. Reductase o, f v; reductaser
proef v, essai m de réductase; reductasebuis v, tube m pour
l'essai de réductase; reductaseapparaat o, appareil m pour l'essai
de réductase. Reductie v, réduction v; reductiebuis v, tube m
de reduction; reductiemiddel o, agent m de reduction; reductievlam v, flamme v réductrice. Reeks v, série v; homologe reeksen, séries homologues. Refractie v, refraction v. Refractometer
m, réfractomètre m. Residu o (ook rest), f m. Resorcine o, f v;
resorcinegeel o, jaune m de résorcine. Rest o, résidu m. Resulr
teerende, resultant; de resulteerende oplossing bevat nu ferric
sulfaat, la solution resultante contient a present du sulfate
ferrique. Retort v, cornue v; retort met of zonder tubus of ingeslepen stop, cornue avec ou sans tubulure bouchon rodé;
retort met ontvanger, cornue ovec recipient; retortenkool v,
charbon m de cornue. Reukeloos, inodore.
Rhodaanallyl o, sulfocyanure m d'allyle. Rhodaanammonium o, sulfocyanure m d'ammonium. Rhodaankalium o (zie
kaliumsulfocyanaat) ; sulfocyanure m de potassium. Rhodaan-.
waterstofzuur o, acide m sulfocyanique. Rhodium o, f m.

156 Rietsuiker m, saccharose m, sucre m de canne. Ring .m,
anneau m; een arsenikring, un anneau d'arsenic.
Roerstaaf v, agitateur m; roertoestel of apparaat o, appareil
m a agitation. Roestwerende verf v, couleur v antirouille. Roet o,
roetkool v, noir m de fumée. Roodbloedloogzout o, ferricyamure m de potassium. Roodijzersteen o. hématite v. Rookend,
fumant; rookend zwavelzuur o, acide m sulfurique fumant.
Rookgas o, fumée v; rookkwarts o, quartz m enfumé; rookvrij
buskruit o, poudre v sans fumée. Roomgehalte o der melk,
teneur v en crême du lait. Roosten, griller. Rosaniline 0, f v.
Rosolzuur 0, acide m rosolique.
Rubber v, caoutchouc m. Rubidium 0, f m. Ruimteformule v, formule v dans l'espace. Ruthenium m, f m.

S.
Saccharaat o, saccharate m. Saccharine o, f v. Saccharimeter m, saccharimètre m. Saccharose v, f m. Salicine o, f v.
Salicylaat o (salicylzuurmetaal), salicylate m; salicylaldehyd o,
aldehyde v salicylique; salicylzuur o, acide m salicylique; salicylzuuranhydride o, anhydride m salicylique ; saliclyzuurmetaal
0, zie salicylaat. Saligenine o, f v. Salmiak o, salmiac m. Salol
0, f m. Salpeter o, salpêtre m; Chilisalpeter, salpêtre m du
Chili; salpeterzuur o, acide m nitrique; salpeterzuuranhydride o,
anhydride m nitrique ; salpeterzuurmetaal o, zie nitraat ; salpetrigzuur o, acide m nitreux; salpeterigzuurmetaal o, zie nitriet.
Samarium o, samarium m. Samenstelling v, composition o.
Schaal v, met diepe vorm, vlakke vorm, half kogelvormig,
met tuit, capsule v, de forme profonde, de forme basse, de forme
demi-sphérique a bec; cultuurschaal v, plaque v de culture;
droogschaal v, capsule v a évaporation; kristalliseerschaal v,
cristallisoir m. Scheiding v– séparation
séparation v; de scheiding van
magnesium van de overige leden dezer groep, la séparation du
magnesium des autres membres de ce groupe. Scheikunde v,
chimie v. Scheitrechter m, entonnoir m a décanter. Scherf v,
tesson m; men verhit op een porceleinen scherf, on chauffe sur
un tesson de porcelaine. Schietkast v, étuve v a tubes scellés;
schietkatoen 0, fulmicoton m. Schoorsteen m, cheminée v; de
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steen van eene gaslamp, la cheminée d'une lampe a gaz. Schudmachine v, apparail m a secouer. Schuitje o, nacelle v; porceleinen schuitje 0, nacelle v en porcelaine.
Sebacinezuur o. acide m sébacique. Secundair, secondaire;
secundaire werking v, réaction v secondaire. Seleen o, selenium
m; seleenverbinding v, combinaison v sélénique; seleenwaterstof v, hydrogène m sélénié; seleenzuur o, acide m sélénique m;
selenigzuur o, acide m sélénieux m. Selenium o, f m. Semicarbazide 0, f v. Semicarbazon o, semicarbazone v. Sericine o,
f v. Serine o, f v. Serumalbumine o, f v. Sesquioxyde o, f m.
Siccatief o, siccatif m. Silicaat o, silicate m. Silicium o. f m;
siliciumchloride o, chlorure m de silicium; siliciumdioxyde o,
anhydride m silicique; siliciumfluoorwaterstofzuur (kiezelfluodrwaterstofzuur), acide m fluosilicique; siliciumfluoride o, fluorure
m de silicium; siliciumwaterstof v, hydrogène rn silicié; silicium
tetraaethyl o, siliciure m d'éthyle; siliciumverbinding v, combinaison v de silicium. Silicochloroform o, chloroforme m silicique; silicooxaalzuur o, acide m silicooxalique.
Skatol o, scatol m. Skelet o, squelette m; het skelet van
kiezelzuur in boraxparel, le squelette de silice dans la perle
de borax.
Slak v, scorie v. Slang v, serpentin m; caoutchoucslang,
tube de caoutchouc; glasslang, serpentin de verre. Slijmig, gélatineux; slijmstof v, colle v; slijmzuur o, acide m mucique.
Smeedijzer o, fer m forgé. Smeerolie v, huile v lubrifiante.
Smeltbaar, fusible. Smelten, fondre; smeltingwarmte v, chaleur
v de fusion; smeltkroes m, creuset m a fusion; smeltmassa v,
masse v fondue; is chroom aanwezig dan is de smeltmassa geel
gekleurd, en présence de chrome, la masse fondue est colorée
en jaune; smeltstaal o, acier m fondu.
Soda v, soude v; sodafabricatie v, fabrication v de la soude;
sodakrystallen o, cristaux m de soude; sodaoplossing v, solution v de soude. Soldeer o, soudure v; soldeeren, souder; sol,deermetaal o, soudure V. Soortelijke warmte v, chaleur v spécifique; soortgelijk gewicht o, poids m spécifique. Sorbiet o,
sorbite v. Sorbinezuur o, acide m sorbique. Sorbose v, f m.
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tension; spanningstheorie o, théorie v de la tension. Spatel v,
spatule. Specifiek, spécifique; specifiek draaiïngsvermogen o,
pouvoir m rotatoire spécifique; specifieke warmte v, chaleur v
spécifique; specifiek gewicht o, poids m spécifique; specifiek
gewichtsbepaling v, détermination v du poids spécifique. Spectraalanalyse v, analyse v spectrale; spectraalstrepen v, raies du
spectre. Spectroscoop m, spectroscope m; spectroscopie v.
Spectrum 0, spectre m. Spermaceti o, f m. Spiesglans o, stibine v. Spijsverteering v, digestion v alimentaire. Spiraalkoeler
m, réfrigerant m en spirale. Spiritus m, esprit-de-vin m; spirituslamp v, lampe v à esprit-de-vin.
Spoeling v, drèche v liquide. Spoor o, trace v; een spoortje
zuur, une trace d'acide. Spuitflesch v. pissette v.
Staafje o, baguette v; glazen staafje, baguette de verre.
Staal o, acier m. Staalwater o, eau v ferrugineuse. Stabiel,
stable; stabiliteit v, stabilité v. Standaard m, support m; een
houten filtreerstandaard, un support en bois à filtration. Standvastigheid v, stabilité v; standvastigheid der natuurverschijnselen, stabilité des phénomènes naturels. Stannichloride o,
chlorure m, stannique. Stanniool o (bladtin), étain m en feuilles.
Stannisulfide o, sulfure m stannique. Stanniverbinding v, composé m stannique. Stannum o (tin), étain m. Stannochloride o,
chlorure m stanneux. Stannoverbinding v, composé m stanneux. Statief o (voetstuk), support m. Stearaat o, stéarate m.
Stearine o, f v; stearinekaars v, bougie v de stéarine; stearinezuur o, acide stéarique m. Steenkolengas o, gaz m de houille;
steenkolenteer v, goudron m de houille; steenkool v, houille v;
steenolie v, pétrole m; steenzout o, sel m gemme. Stel o, série v;
een stel horlogieglazen, une série de verres de montre. Stereochemie v, stéréochimie v; stereoisomeer, stéréoisomére; Ster
reoisomerie v, f v. Sterilisator m, stérilisateur m; steriliseeren,
stériliser; steriliseeringsapparaat o, appareil m á stériliser.
Sterk, concentré; sterk zuur, acide concentré; sterke alcohol, alcool concentré ; sterk water o, eau v forte. Stibine o,
(spiesglans), f v. Stibium o, antimoine m. Stijfsel o, empois m.
Stikstof v, azote m; stikstof bepaling v, dosage v de l'azote;
stikstof bepalingsapparaat, zonder waterkoeling, appareil pour
le dosage de 1'azote, sans réfrigération; stikstofdioxyde o,
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hypoazotide v, stikstofgroep v, groupe v de l'azote; stikstofoxyde o, oxyde m azotique; stikstofoxydule o, oxyde m
nitreux; stikstofpentoxyde o; anhydride m azotique; stikstofsuboxyd 0, protoxyde m d'azote; stikstoftrioxyde o, anhydride
m azoteux; stikstofwaterstofzuur o, acide m azothydrique.
Stilbeen o, stilbène m. Staechiometrie v, f v; stoechiometrie
der gasvormige stoffen, stcechiométrie v des substances gazeuses ; stoechiometrisch vraagstuk o, question v de stoechiométrie.
Stof v, substance v; stofwisseling v, métabolisme m de la
matière. Stoof v, étuve v; broedstoof, étuve à incubation.
Streep v, raie v. Strontiaan o, strontiane v. Strontium o, strontium m; strontiumzout o (zie metaalzouten), sel m de strontium.
Stroom m, courant m; stroomdichtheid v, densité v du courant;
waterstofstroom m, courant m d'hydrogène. Stroopdikte v,
consistance v sirupeuse. Structuur v, structure v; structuurformule v, formule v de structure. Strychnine o, f v. Styrol
o, f m.
Suberiet o (suberietkurk), subérite v; suberietring m, anneau
m de subérite; suberietschijf v, disque m de subérite. Sublimaat o,
sublimé m; sublimatie v, sublimation v; sublimeeren, sublimer.
Suboxyde 0, sous-oxyde m. Substituent, substituant; substitutie
v, substitution v; substitutieproduct o, produit m de substitution,
Succinaat o (barnsteenzuurzout), succinate m. Succinamide o, f v.
Succinimide o, f v. Succinylbarnsteenzure ester m, ether m succinyl-succinique. Suiker v, sucre m; druivensuiker v (glucose),
sucre m de raisin; rietsuiker (succharose), sucre de canne; suikerkool v, charbon m de sucre; suikerzuur o, acide m saccharique.
Sulfaat o (zwavelzuurmetaal), sulfate m; sulfaatasch v, cendre v
sulfatée. Sulfamide o, f v. Sulfanilzuur o, acide m sulfanilique m.
Sulfide 0, sulfure m. Sulfiet o (zwaveligzuurmetaal), sulfite m.
Sulfine o, f v; sulfinebase v, base v sulfinique; sulfinezuur o, acide
m sulfinique. Sulfobenzoëzuur o, acide m sulfobenzoïque m; sulfochloride o, sulfochlorure m; sulfocyaanzuur o, acide m sulfocyanique; sulfocyanaat o (zie rhodaankalium), sulfocyanate m;
sulfonaal o, sulfonal m; sulfone o, f v; sulfostannaat o, sulfostannate m; sulfoureum o, sulfourée v; sulfoxyde o,f m. Sulfozout o,
sulfosel m. Sulfozuur o, sulfacide m. Sulfurylchlorideo, chlorure
In de sulfuryle. Superoxyde o, f m. Superphosphaat o, superphosphate m. Suspensie v, suspension v.
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Symbool o symbole m. Symetrie v, f v; symetrisch, symétrique. Synthese v, f v; synthetische scheikunde v, chimie v
synthétique. Syntonine o, f v.

T.
Tannine o (looistof), tanin m. Tantalium o, tantale m.
Tareerbeker m, vase m a tarer. Tartraat o (wijnsteenmetaal),
tartrate m. Tartronzuur o, acide m tartronique. Tautomerie v, f v.
Technisch, technique. Teerolie v, goudron m. Tegenstroom m, réaction v; beginsel van den tegenstroom, principe m
de la réaction. Tellurigzuur o, acide m tellureux; tellurium o
(telluur), tellure m; telluurzuur o, acide m tellurique. Telplaat v,
plaque v a numération. Terbium o, f m. Terephtaalzuur o, acide
m teréphtalique. Terpeen o. terpène m. Terpentijn m, térébenthine v; terpentijnolie v, essence v de térébenthine. Terpine
o, f v. Terpineen o, terpinène m; terpineol o, f m; terpinoleen o,
terpinolène m. Tertiair, tertiaire; tertiaire alcohol m, alcool m
tertiaire. Terugtitreeren, titrer un excès. Terugvloeikoeler m,
réfrigérant m a reflux. Tetraacetyleendicarboonzuur o, acide m
tetraacetylènedicarbonique. Tetrabroomaethaan o, tetrabrométhane m. Tetrachloorbenzotrichloride o, chlorure m de tetrar
chlorbenzol. Tetrachloorkoolstof v, tetrachlorure m de carbone.
Tetrachloormethaan o, tétrachlorométhane m. Tetrachloorsilicium o, tétrachlorure m de silicium. Tetradecaan o, tétradécane m. Tetrahydrobenzol o, f m. Tetrahydronaphtylamine
o, f v. Tetramethylammoniumhydroxyde o, hydroxyde m de
tétramethylammonium. Tetramethyleen o, tétraméthylène m;
tetramethyleendiamine o, tétramethylènediamine v. Tetraoxalaat o, tétraoxalate m. Tetraoxystearinezuur o, acide m tétraoxystéarique. Tetrathioonzuur o, acide m tétrathionique. Tetravalent (ook vierwaardig), f. Tetrazokleurstof v, tétrazocouleur v,
Tetrose v, f m.
Thallium o, f m. Thebaïne o, f v. Theïne o, f v. Theobromine o, f v. Theorie v (meerv. theoriën), f v. Thermiet o, thermite v. Thermodynamica v, thermodynamique v. Thermometer
m, thermomètre m; thermometer met papierschaal, melkglasschaal, thermomètre avec échelle de papier, avec échelle sur
verre opale; correctiethermometer, thermomètre étalon; ther-
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toluol met glasspiraal en kwikvulling, thermorégulateur m a
toluol avec spirale de verre et emploi de mercure; thermoregulator met stelschroef, thermorégulateur a vis. Thermostaat o,
thermostat m. Thioaceton o, thioacétone v; thioaether m,
thioether m; thioalcohol m, thioalcool m; thioaldehyd o, thyoaldehyde v; thiocyaanzuur o, acide m sulfocyanique; thioketon o,
thiacétone v; thiopheen o, thiophène m; thiophenol o, f m;
thiosulfaat o, thiosulfate m; thioureum o, thiourée v; thiozuur o,
thioacide m; thiozwavelzuur o, acide m thiosulfurique. Thorium
o, f m. Thulium o, f m. Thymol o, f m,
Tiglinezuur 0, acide m tiglique. Tijdelijk, temporaire;
tijdelijke veranderingen der materie, métamorphoses temporaires
de la matière. Tin o, étain m; tinchloride o (stannichloride),
chlorure m stannique; tinchloruur o (stannochloride), chlorure m
stanneux; tinkal o, f m; tinpest v, maladie v de l'étain; tinsulfide o,
sulfure m stannique; tinsulfuur o, sulfure m stanneux; tinzout o
(zie metaalzouten), sel m d'étain; tinzuur o, acide m stannique.
Tinctuur v, teinture v. Titaan o (titanium), titane m. Titratie v,
titration v; titre o, f m; titreeranalyse v, titrimétrie v; titreerapparaat 0, appareil m a titrer; titreeren, titrer; titreervloeistof v,
solution v titrée.
Toetsteen o, pierre m de touche. Tolaan o, tolane m.
Toluidine o, f v. Toluol o, f m. Toluylzuur o, acide m toluylique.
Tolyleenchloride o, chloride m de tolylène. Trechter m,
entonnoir m; trechter met capillairensteel, entonnoir a tube
capillaire; scheitrechter, entonnoir a séparation; warmwatertrechter, entonnoir a manteau d'eau chaude. Triacetonamine
0, f v. Triade v, f v. Triaethylamine o, triethylamine v. Triamyleen o, triamylène v. Triazoazijnzuur o, acide m triazoacétique.
Tribroomhydrine o, tribromhydrine v. Tribroomphenol o, tribromophenol m. Tricalciumphosphaat o, phosphate m tricalcique. Tricarballylzuur o, acide tricarbalyllique m. Trichlooracetaal o, trichloracétal m. Trichlooraldehyd o, trichlooraldéhyde v.
Trichloorazijnzuur o, acide m trichloracétique. Trichloorhydrine
o, trichlorhydrine v. Trichloormelkzuur o, acide m trichloracétique. Trimethylamine o, f v; trimethylammonium o, trimethylammonium m; trimethylbarnsteenzuur o, acide m triméthylr
succinique; triketohexamethyleen o, triketohexaméthyléne v;
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m de triméthylène; trimethyleencarboonzuur o, acide m triméthylènecarbonique ; trimethyleencyanide o, cyanure m de
triméthylène; trimethyleenglycol o, glycol m triméthylénique;
trimethyleenverbinding v, combinaison v du triméthylène; trimethylpyridine o, f v. Trimoleculaire reactie v, réaction
v tr.imoléculaire. Trimorphisme v, f m. Trinitrobenzol o, f
m. Trinitrokresol o, trinitrocrésol m. Trinitrophenol o, f m.
Trinitrototuol o, f m. Trioleïne v, f v. Triose v, f m. Trioxyglutaarzuur o, acide m trioxyglutarique. Trioxyisoboterzuur
o, acide m trioxyisobutyrique. Tripalmitine v, f v. Tripel,
triple; tripelpunt o, point m triple. Triphenyl o, triphenyle
m; triphenylamine o, f v; triphenylmethaan o, triphenylméthane m; triphenylmethyl o, triphenymèthyle m. Trisaccharide o, f m. Trisilicaat o, trisilicate m. Tristearine o, f v.
Trithioacetaldehyd o, aldéhyde v trithioacétique; trithioaceton o,
trithioacétone v; trithiokoolzuur o, acide m trithiocarbonique;
trithiomethyleen o, trithiométhylène m; trithionzuur o, acide rn
trithionique. Trivalent, f. Troebeling v, trouble m. Tropaeoline
o, tropéoline v. Tropazuur o, acide m tropique. Tropine o,
f v. Trypsine o, f v. Trytophaan o, trytophane m.
T-stuk o, pièce v en T.
Tubus m, tube m. Tungsteen o, tungstène m. Turf v,
tourbe v; turfplaat v, plaque v de tourbe. Turksch rood o, rouge
m turc. Tusschenprodukt o, produit m intermédiaire. Tweebasisch, bibasique.
Tyrosine

0,

f v.

U.
Uitdampen, évaporer; uitdamping v, évaporation v; uitdampingsoverschot, (uitdampingsrest o,) résidu m d'évaporation;
uitdampingschaal v, capsule v à évaporation. Uitgloeien, chauffer au rouge. Uitkristalliseeren, séparer par cristallisation. Uitschudbuis v, tube m a secouer; uitschudden, extraire en
secouant. Uitsmelten, séparer par fusion. Uitspoelen, laver.
Uitstraling v, rayonnement m. Uittrekken, étirer, extraire;
eene glazen buis uittrekken, étirer un tube de verre; door water
uittrekken, éxtraire par l'eau; uittrekkingstoestel o, appareil m
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a extraction; een uitgetrokken buisje, un tube étiré. Uitwas-

schen, laver. Ulevel v, zie caramel. Ultrafiltratie v, ultrafiltration v. Ultramarijn o, outremer m. Ultramicroscopie v, f v.
Undecyleen o, undecylène m; undecyleenzuur o, acide m
undécylénique. Undecylzuur o, acide m undécylique. Under
kaan o, undécane m. Unimoleculair, unimoléculaire. Univalent
(ook eenwaardig), f.
Uraan o, uranium o, urane v; uranyl o, uranyle m. Urethaan o, uréthane v. Ureum o (pisstof), urée v. Urine v, f v;
urinezuur o, acide m urique.
V.
Vaal, livide; vale vlam, flamme livide. Vacuumapparaat o,
appareil m a vide. Vacuumpan v, cuve v a vide. Valeeraldehyd
o, aldéhyde v valérique. Valentie v, valence v; partieele valentie, valence partielle; valentietheorie v, théorie de la valence.
Valeraat o (valeriaanzuurzout), valérate m. Valeriaanzuur o,
acide m valérique; valeriaanzuurzout, zie valeraat. Valerolakton
o, valérolactone v. Valeryl o, valuéryle m. Vanadium o, f m;
vanadiumzuur o, acide m vanadique. Vanilline o, f v. Vaseline
v, f v. Vast, solide. Vat o, récipient m.
Veiligheidsbrander m, bruleur m de sureté.
Veraschen, incinérer; veraschschaal v, capsule v a incinéraration; verasschingsrest o, résidu m d'incinération. Verbeteringsfactor m (getal), facteur m de correction. Verbinding v, combinaison v; verbindingsgewicht o, poids m de combinaison; verbindingsneiging v, tendance v a la combinaison; slangverbindingsstuk o, raccord m pour tuyau; verbindingsverschijnsel o,
phénoméne m de combinaison; verbindingswarmte v, chaleur v
de combinaison. Verbranding v, combustion v; verbrandingswarmte v, chaleur v de combustion. Verdampen, évaporer;
tot droog verdampen, évaporer a sec; verdamping v, évaporation v. (zich) Verdichten, (se) condenser. Verdrijven, éliminer.
Verdringen, déplacer; men verdringt de vloeistof door een
andere, on déplace un liquide a l'aide d'un autre. Verdund,
étendu, dilué; verdunnen, diluer; verdunning v, dilution v;
verdunningswet v, loi v de dilution. Vergelijkingsschaal v,
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échelle v de comparaison, Vergiftiging v, intoxication v; arsinicum-vergiftiging v, intoxication v arsénicale. Vergulden, dorer.
Verharden, durcir. Verhitten, chauffer; verhitting v, chauffage m.
Verhoudingsformule v, formule v de proportion. Verjagen, chasser. Verkleuring v, coloration v. Verkoeling v, refroidissement m.
Verlengen, étendre. Vermieljoen o, vermillon m. Verontreiniging v, impureté v. Verraden, déceler. Verrotten, putréfier.
Verschijnsel o, phénomène m. Verschuiving v van het evenwicht,
déplacement m de l'équilibre. Verstikkend, asphixiant. Versuikering v, saccharification v. Verteerbaarheid v, digestion v.
Vervalsching v, falsification v. Vervangbaar, remplagable; waterstof vervangbaar door metaal, hydrogéne remplagable par un
métal. Vervluchtigen, volatiliser; vervluchtiging v, volatilisation. Verwantschap v, parenté v. Verwarmen, chauffer. Verzadigd, saturé; verzadigde koolwaterstof v, hydrocarbure m
saturé; een verzadigde oplossing v, une solution v saturée;
verzadigd vetzuur o, acide m gras saturé; verzadigen, saturer.
Verzeepen, saponifier; verzeeping v, saponification v; verzeepingsgetal o, indice m de saponification; verzeepingssnelheid v,
vitesse v de saponification. Verzilveren, argenter; verzilvering v,
argenture v. Vetextraheertoestel o, appareil m a extraction
de la graisse; vetlichaam o, corps m gras; vetrijk, riche en
graisse; vetvrij, dégraissé; vetzuur o, acide m gras; vluchig vetzuur, acide m gras volatil. Vezelstof v, cellulose v. Vicinaal,
vicinal; vicinale substituenten, substituants vicinaux. Vierbasisch,
tétrabasique. Vierwaardig, tétravalent. Vinylaethyleen o, vinylethyléne v; vinylalcohol m, alcool m vinylique; vinylazijn
zuur o, acide m vinylacétique; vinylbromide o, bromure m de
vinyle; vinylchloride o, chlorure m de vinyle; vinylsulfide o,
sulfure m de vinyle. Viscose v, f v; viscositeit v, viscosité v.
Vitelline o, f v. Vitriool v, vitriol m; vitrioololie v, huile v de
vitriol.
Vlam v, flamme v; vlamkool v, houille v grasse; vlamreactie v, réaction v a la flamme; vlamspectrum o, spectre m de la
flamme; vlamtemperatuur v, température v de la flamme. Vleeschextract o (uittreksel), extrait m de viande; vleeschmelkzuur o,
acide m sarcolactique; vleeschpreparaat o, produit m a la
viande. Vloeibaar, liquide; vloeibaar maken o, liquéfaction v;
vloeibaar maken der gassen, liquéfaction des gaz. Vloeispaath o,
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fluorure m de calcium. Vloeistof v, liquide m; vloeistofphase v,
phase v liquide. Vlok v, flocon m; vlokken van kiezelzuur,
précipité floconeux d'acide silicique; vlokkig, floconneux.
Vluchtig, volatil; vluchtige vetzuren, acides gras volatils.
Vochtig, humide. Voedingsbodem m, milieu m de culture;
voedingshygiene v, hygiene v alimentaire; voedingsmiddel o,
substance v alimentaire; voedingsmiddelscheikunde v, chimie v
des substances alimentaires; voedingsstof v, substance v alimentaire; voedingswaarde v, valeur v alimentaire. Volume (meerv.
volumen) o (omvang), volume m; ontstaat er geen neerslag door
koken, dan voegt men twee volumen alcohol, s'il ne se produit pas de précipité a l'ébullition, on ajoute deux volumes
d'alcool; men dampt tot een klein volume in, on évapore a un
volume faible. Volumeter m, volumètre m. Volumineus, volumineux; een volimineus neerslag, un précipité volumineux.
Voorloop m bij spiritusdistillatie, produit m de tete dans la
distillation de l'alcool. (te) Voorschijn roepen, faire apparaitre.
Vormingswarmte v, chaleur v de formation. Vormingswater o,
eau v de formation.
Vriespunt 0, point m de congélation; vriespuntbepaling v,
determination v du point de congélation; vriespuntbepalingsapparaat o, appareil m pour la determination du point de congélation; deelen van het vriespuntbepalingsapparaat : batterijglas met deksel, vase de pile avec couvercle; zilveren roerder,
agitateur en argent; luchtmantel, manteau d'air; bevriesbuizen,
tubes a congélation; kurkringen, anneaux de liege; hevel,
siphon; vernikkelde beschuttingscilinder met vlakken bodem
voor den luchtmantel, cylindre protecteur nickelé, avec fond
plat pour le manteau d'air; deze beschuttingscilinder rust met
drie steunarmen, waaraan zich veerende houders bevinden op
den rand van het batterijglas; ce cylindre protecteur repose par
deux supports sur le bord du vase de pile, sur lesquels se trouvent des pinces a ressort; vriespuntverhooging, elevation du
point de congélation; vriespuntverlaging, abaissement du point
de congélation. Vrij, libre; vrijheidsgraad, degré de liberté.
Vrijmaken, mettre en liberté; door een zuur wordt zwavel
bioxyde uit de zouten ervan vrijgemaakt, au moyen d'un acide,
de l'anhydride sulfureux est mis en liberté aux dépens de ses
Versl. 1922
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sell. Vrijstelling v, mise v en liberté. Vrijworden; dégager;
vrijwording v, dégagement m. Vrij zuur o, acide m libre.
Vruchtensuiker v (fructose), sucre m de fruit.
Vulcaniseeren, vulcaniser. Vuurbestendig, réfractaire au
feu. Het doel van het gloeien is de scheiding van een vluchtig
van een minder vluchtig vuurbestendig lichaam, par la calcination on sépare un corps volatil d'un corps moins volatil,
réfractaire au feu; vuurvaste steen o, pierre v réfractaire.

W.
Waardigheid v, valence v. Warmtebron v, source v de
chaleur; warmtecapaciteit v, capacité v calorifique. Was o, cire v.
Waschfleschje 0, flacon m laveur; wasschen, laver; waschtoestel o, appareil m laveur; waschwater o, eau v de lavage.
Water o, eau v; hard water, eau dure; mineraalwater, eau
minérale; zacht water, eau douce; zeewater, eau de mer; waterbad, bain-marie m; waterdamp, vapeur v d'eau; watergas o,
gaz m a l'eau; watergehalte o, teneur v en eau; waterglas o,
verre in soluble, silicate m de sodium; waterig, aqueux; een
waterige oplossing v, une solution v aqueuse; waterleiding v,
distribution v d'eau; watermotor m, moteur m hydraulique;
waterstof v, hydrogène m; waterstofperoxyde o, eau v oxygénée ; waterstofperoxydreactie v, réaction v a l'eau oxygénée;
waterstraalluchtpomp v, trompe v a eau; waterstraalzuigblaasinrichting v, dispositif m de soufflerie par la trompe a eau;
waterturbine v (schroefrad), turbine v a eau; watervrij, anhydre.
Wederkeerend, réciproque. Weegfleschje o, flacon m
tareur. Wei v, lactoserum m. Welwater o, eau v de source.
Werking v, réaction v; heftige werkingen kunnen optreden, des
réactions violentes peuvent se produire.
Wijngeest m, esprit m de vin. Wijnsteen o, crème v de
tartre; wijnsteenzuur o, acide m tartrique; wijnsteenzuurzout,
zie tartraat.
Wolfraam o, tungstène m; wolfraamzuur o, acide m tungstique; wolfraamstaal o, acide m au tungstène; wolframium o,
tungstène m. Wort o, mout m; bierwort m, mout m de bière.
Woulffsche flesch v, flacon m de Woulff.
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Xanthine o, f v; xanthinebase v, base v xanthique. Xanthogeenzuur o, acide m xantogénique. Xanthokobaltchloride o,
chlorure m de xanthocobalt. Xanthoproteïne o, f v; xanthoproteïnereactie v, réaction v xanthoprotéique.
Xenon o, f m.
Xylaan o, xylane m. Xylidine o, f v. Xyliet o, xylite v.
Xylol o, f m. Xylose v, f m,
Y.
Ytterbium o, f m. Yttrium o, f m.
Z.
Zand o, sable m; zandbad o, bain m de sable. Zandsteen
m, grès m.
Zeep v, savon m; zeepbereiding v, préparation v du savon;
zeepoplossing v, solution v de savon. Zelfontbranding v, combustion v spontanée. Zelfzuivering v, autoépuration v. Zemelen
v (meerv.), son m. Zetmeel o, amidon m, fécule v; zetmeelgom v, dextrine v.
Zijketen v, chaine v laterale. Zilver o, argent m; zilverhydroxyde o, hydroxyde m d'argent; zilveroxyde o, oxyde m
&argent; zilverspiegel m, miroir m d'argent; zilverzout o (zie
metaalzouten), sel m &argent. Zink o, zinc m; zinkaethyl o,
zincéthyle m; zinkalkylverbinding v, combinaison v de zincalkyle ; zinkblende o, blende v ; zinkmethyl o, zincméthyle m ;
zinkstof v, poudre v de zinc; zinkvitriool v, vitriol m de zinc;
zinkwit o, blanc m de zinc; zinkzout o (zie metaalzouten), sel m
de zinc. Zirkoon o, zirconium m.
Zout o, sel m; dubbel zout, sel double; zoutoplossing v,
solution v saline; zoutvorming v, formation v de sel; zoutzieden,
évaporer une saumure; zoutzuur o, acide m chlorhydrique;
zoutzuurmetaal, zie chloride.
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Zuigapparaat o, appareil a aspiration; zuigen (doorzuigen),
aspirer; door de buis zuigt men een luchtstroom, par le tube on
fait passer un courant d'air. Zuur o, acide m; hoogerbasische
zuren, acides polybasiques; komplexe zuren, acides complexes;
onverzadigde zuren, acides non saturés; verzadigde zuren,
acides saturés; zure reactie v, réaction v acide; zuringzuur o,
acide m oxalique; zuuramide o, amidoacide m; zuuranhydride o,
anhydride m; zuurchloride o, chlorure m d'acide; zuurgetal o,
indice m d'acidité; zuurgraad m, degré m d'acidité; zuurradicaal o, radical m acide; zuurrest o, résidu m d'acide. Zuurstof v,
oxygne m; zuurstofverbinding v, combinaison v oxygénée.
Zwaarspaath o, spath m pesant. Zwartsel o, suie v. Zwavel v, soufre m; zwavelammonium o, sulfure m d'ammonium;
zwavelantimoon o, sulfure m d'antimoine; zwavelarseen o, sulfure m d'arsénic; zwavelbioxyde o, anhydride m sulfureux;
zwavelbloem v, fleur v de soufre; zwavelcalcium o, sulfure m
de calcium; zwavelcyaankalium o, sulfocyanure m de potassium; zwaveldamp m, vapeur v de soufre; zwaveldichloride o,
chlorure m de soufre; zwaveldioxyde o, anhydride m sulfureux;

zwavelhoudend, sulfureux; zwaveligzuur o, acide m sulfureux;
zwaveligzuurzout o, zie sulfiet; zuur zwaveligzuurzout o, zie
hydrosulfiet; zwavelijzer o, sulfure m de fer; zwavelkoolstof v;
sulfure m de carbone; zwavellever v, foie m de soufre; monokliene zwavel v, soufre m monoclinique; zwavelnatrium o,
sulfure m de sodium; zwavelphosphor o, sulfure m de phosphore;
plastische zwavel v, soufre m plastique; rhombische zwavel v,
soufre m rhombique; zwaveltrioxyde o, anhydride in sulfurique;
zwavelverbinding v, combinaison v sulfureuse; zwavelwaterstof v, hydrogène m sulfuré; acide m sulfhydrique; zwavelwaterstofgas o, hydrogène m sulfuré; zwavelwaterstofzuur o,
acide m sulfhydrique; zwavelzuur o, acide m sulfurique; zwavelzuurzout, zie sulfaat; zuur zwavelzuurzout, zie hydrosulfaat;
zwavelzuuranhydride o, anhydride m sulfurique; zwavelzuur
ijzeroxyde o, zie ferrisulfaat; zwavelzuurijzeroxydule o, zie
ferrosulfaat.
Zymase o, f v.

DIE PIERTS.
Topographische, taal- en geschiedkundige
Aanteekeningen
OVER EN OM

HET PEERTSHUIS
in de Peertsdemerstraat te Hasselt,
door Dr. JAN GESSLER,

Leeraar aan het Koninklijk Atheneum.

VOORWOORD.
Ruim twee eeuwen lang heeft de lakenhandel te Hasselt
gebloeid.
De geschiedenis dezer belangrijke nijverheid — gelijk
trouwens die onzer ambachten in het algemeen, --- werd nog
niet geschreven. Enkele voorbereidende studiën zijn reeds verschenen : deze met eene bijdrage te vermeerderen is het doel
van dit opstel (1).
(1) VAN NEUSS, H., Notice sur l'ancienne industrie drapière a
Hasselt, in Bulletin des Mélophiles IX (1872) blz. 63. — Deze verdienstelijke geschiedschrijver bezorgde ook, voor den Recueil des
Ordonnances de la principauté de Liège, tekst en vertaling van het
belangrijk reglement, door bisschop Jan van Heinsberg in 1433 aan de
Hasseltsche lakenmakers geschonken (zie Hoofdst. 1V).
HANSAY, A., Line crise industrielle dans la draperie hasseltoise
au 16e siècle, in de Revue de l'Instruction publique en Belgique XLVIII
(1905) blz. 261.
Id., Note sur l'art. 32 du règlement constitutif de la draperie
hasseltoise en 1433, in Bull. des Mélophiles XXXIX (1905) blz. 261.
Id., Les comptes du métier des drapiers de Hasselt au XVIe s.
Ibidem, blz. 71.
GERAETS, E., Les registres d'un drapier hasseltois du XVIIe s.
et ceux de sa sour, in hetzelfde tijdschrift XXXIII (1897) blz. 9.
GESSLER, J., La première Halle aux drags de Hasselt, uit het Bull.
de la Soc. Scient. et Litt. du Limbourg XXXV. Tongeren, 1922,
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In de volgende bladzijden behandelen wij een onderwerp,
dat in nauwe betrekking staat én met ons vroeger lakenambacht
én met de oude plaatsbeschrijving van Hasselt : die Peertse
of de roupeerts in de Peertsdemerstraat, waarover wij eenige
bijzonderheden mededeelen, meest van topographischen aard;
tevens onderzoeken wij de vermoedelijke betrekking tusschen
het Peertshuis en den naam van de straat, waarin het gelegen
was. Ten slotte wordt de technische beteekenis van het woord
peerts vastgesteld.
Een inleidend hoofdstuk bewijst het bestaan der lakennijverheid hier ter stede vóór de aankomst der Leuvensche
drapiers.
Mogen deze schetsen, hoe verscheiden ook van aard, bij
den lezer welkom wezen.

HOOFDSTUK I.
De Hasseltsche lakennijverheid in de 14 e eeuw.
Volgens Van Neuss, zou de lakennijverheid te Hasselt
dagteekenen uit de laatste jaren der 14 e eeuw (1).
Het was er hem om te doen, haar ontstaan hier ter stede
in verband te brengen met de verdrijving der lakenmakers uit
Leuven, en aan hare snelle ontwikkeling eene hoogst onwaarschijnlijke vergrooting der hoofdkerk (2), alsmede de stichting
der eerste lakenhal op de Markt, naar het Leuvensch model toe
te schrijven.
Het valt niet te betwijfelen, dat de aankomst van verdreven drapiers uit Leuven of elders (3) veel heeft bijgedragen tot
(1) VAN NEUSS. H., Notice, blz. 64.
(2) MANTELIUS, Hasseletum, blz. 129 ; M(OoRs), Notice historique...
in Bull. de la Soc. scient. et lift. du Limbourg V (1861) blz. 185; DE
CORSWAREM en ]AMINE, Monographie de l'église Saint..Quentin, bl. 16,
Hasselt, 1870, enz. r-- Zie daarentegen ANTEN, J., Quelques pages...
sur la chapelle de St Servais, in Ancien Pays de Looz XII (1908) blz. 67.
(3) Dat deze uitwijkingen niet zeldzaam waren, moge uit de
volgende uittreksels blijken :
" Les discussions politiques qui affligérent les Flandres, amenérent,
surtout au XIIe et XIIIe siécles, de fréquentes émigrations de tisserands
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de ontwikkeling onzer lakennijverheid; edoch, waar de voorzichtige geschiedschrijver in het midden laat wat deze nering
hier te Hasselt vóór 1383 was --- of onbekend, of onbeduigantois qui, allant s'établir dans d'autres localités, y introduisirent leur
industrie ". BORMANS, S., Le bon métier des drapiers de Liege, in de
Bull, de la soc. lieg. de litter, wallonne IX (1866) blz. 83.
" En 1328, dans les conditions imposées aux Yprois, après la
bataille de Cassel, par Philippe de Valois, roi de France, on lit : Cinq
cents tisserands et cinq cents foulons doivent quitter immédiatement la
ville d'Ypres et le comté de Flandre, sans y rentrer avant la troisième
année "... VANDEPEEREBOOM, E., Recherches sur la draperie et la
gilde ou corporation des drapiers d'Ypres in de Annales de la Soc.
pistor. de la ville d'Ypres VII (1876) blz. 41. Eene zeer lezenswaardige
studie van G. WILLEMSEN, La grève des foulons et des tisserands en
1524-1525 et le reglement general de la draperie malinoise verscheen
in Bull. du Cercle Archéologique de Malines XX (1910) blzz. 115-190.
Interessant is ook wat er over strikes en uutganck te lezen staat
bij S. MULLER, Schetsen uit de Middeleeuwen, blzz. 76-77. Amsterdam, 1900.
Meerdere bibliographische aanteekeningen bij H. PIRENNE, Histoire de Belgique I, blz. 274 n. 1.
Voor onze streken, diene het volgende :
Le 17 juin 1248, les échevins et la commune de Bruxelles promettent a l'écoutète, aux échevins et a tous les bourgeois de la ville de
Diest de ne pas donner asile aux bommes de métier, foulons ou tisserands ou autres, qui se seront rebellés..., et de les chasser et punir
publiquement.
17 juillet 1249 : promesse de ne pas recevoir d'homme de métier
mécontent, faite a la ville d'Anvers par les écoutète, échevins et
bourgeois de la ville de Diest ". Uit STALLAERT, CH., Inventaire analytique des chartes concernant les seigneurs et Ia ville de Diest
blzz. 14 et 15. (Extrait du t. III, no 3, Ome série des Bull. de la commission roy. d'histoire.)
" Le 28 février 1326, le magistrat des juridictions de S t-Pierre et
de St-Paul, a Maestricht, promet au magistrat de S t-Trond de ne plus
soutenir, mais d'expulser les foulons et les tisserands de cette ville, qui
voudraient se placer a Maestricht au détriment de la ville de St-Trond.
STRAVEN, FR., Inventaire des archives de St-Trond I blz. 18. SintTruiden, 1886.
Hoe noodlottig voor eene stad deze massa-verhuizingen van het
bedrijvigste gedeelte der bevolking waren, blijkt uit het volgende :
sedert 1508 werd bij de jaarlijksche aanbestedingen der accijsen, telkenmale aangekondigd dat " nyemant quytscheldinge hebben sall noch
cortsel " op den koopprijs der hem toegekende accijsen, om welke
redenen ook of, zooals de tekst luidt, " so wat inconvenienten die
geschieden muchten ". Hierop volgt de opsomming dezer " inconvenienten " of kwalen, waarin het heet : " id were dat oorloch warde,
starfte, dier tijt, die porten gesloten wurden, uutgenge vanden voires,
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in onze stad samenbrengen met de aankomst der Leuvensche
lakenmakers alhier (2).
Daarom schijnt het ons nuttig te bewijzen dat de
lakennijverheid vóór 1383 in onze stad beoefend werd, en
dat Hasselt in dit opzicht niet achterstond bij de naburige
steden, zooals Diest (3), Herck (4), Tongeren (5), Maesscherpen winter, scherpen somer, donre, blixe, hagelslach... " Accysboeken, aO 1508 en vlg. (Stadsarchief.)
Deze akt werd voor het eerst vermeld, doch onder een verkeerd
jaartal, door Pater H. JONGEN in het 12 e hoofdstuk van zijn Marianum
Hasletum, en op blz. 63 van de " nederduytse " vertaling door P. PETRUS
VAELE, Antwerpen, 1600.
(1) " C'est la fabrication du drap qui, inconnue ou peu importante
avant 1382... ", VAN NEUSS, t. a. p. (Wij cursiveerden.)
(2) " C'est ainsi que S t-Trond et Hasselt virent affluer dans leurs
murs une quantité d'ouvriers qui y apportèrent (wij cursiveeren hier en
verder) l'industrie de la fabrication du drap. " GERAETS, E., Hasselt sous
les princes-évêques de Liege in Bull, des Mel. XXIII (1886) blz. 24.
" Ils nous apportèrent, avec l'industrie drapière, une ère de prospérité
inconnue jusqu'à ce jour. BAMPS, C., Histoire du local occupé par la
Societe littéraire, blz. 12. Hasselt, 1890.
" La fabrication du drap, introduite à Hasselt par des ouvriers
émigrés de Louvain, vers l'an 1383... " GERAETS, E., Les registres dun
drapier hasseltois in Bull. des Mel. XXXIII (1897) blz. 13.
(3) " Dès l'année 1249, l'industrie drapière devait être déjà considérable en notre cité ". RAYMACKERS, F. J., Notice sur l'industrie drapièce a Diest, in den Messager des sciences historiques, 1860, blz. 440.
— " Le 8 février 1316, Gérard, seigneur de Diest, et Marie de Loen,
son épouse, instituent a Diest une ghulde de la draperie. " STALLAERT,
Inventaire, blz. 49. — De " nieuwe " Lakenhal, die nog bestaat, werd
den 27 Mei opgericht. De vorige wordt reeds in 1274 vermeld. STALLAERT, blz. 60, en RAYMACKERS, blz. 441.
(4)Jan van Beieren, prins-bisschop van Luik, vergunt aan de stad
Herck het gebruik van een zegel, om haar laken te stempelen, zooals
dit reeds onder de graven van Loon geschiedde " : ...dat sy hebben
sullen eenen seghel, alsoe dat sy van ouden tijden by onsen voorsaeten
grave van Loen... ghehadt hebben ende gebruyckt, om daer mede die
lakenen, die binnen der selver onser stadt sullen worden ghemaeckt,
te seghelen ende te teeckenen ". BORMANS, ST., Recueil des Ordonnances de la principauté de Liége„ le série, blz. 488. Brussel, 1878. —
Deze akte van 1414 voert ons in herinnering terug tot in de eerste helft
der vorige eeuw, onder de Loonsche graven.
(5) Een lijst der Tongersche ambachten uit 1356 bevat o. a. de
incisores, de textores pannorum en de textores lineorum pannorum,
want " les métiers tongrois étaient déjà parfaitement organisés en
l'année 1355 ". PAQUAY, J., Les corporations de métiers a Tongres.
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tricht (1), Sint-Truiden (2) en andere plaatsen meer (3), want de
lakennijverheid bloeide door heel het land van de 13 e eeuw af (4).
Bij gebrek aan oorkonden over de neringen te Hasselt in
eeuw (5), moeten wij de bewijzen voor onze stelling
zoeken in de oudste bescheiden, door Van Neuss uitgegeven (6).
Vooreerst dient opgezocht te worden of er vóór 1383
geen namen voorkomen van lieden, die zich op het bereiden
van het laken toelegden.
Inderdaad : reeds in 1309 woonde in de Nieuwstraat
Nikolaas de lakenmaker of lakensnijder, zooals de Latijnsche
tekst hem bestempelt (7).
de 14 e

Le métier des fèvres, in het Bull. de la Soc. scient. et litt. du Limbourg

(1905) blzz. 16 en 17.
(1) " Valenciennes et Cambrai sur 1'Escaut, Maestricht sur la
Meuse et sa voisine Saint-Trond peuvent être considérés comme des
postes avancés de la draperie flamande. " PIRENNE, H., Histoire de
Belgique I3 b1.177. Brussel, 1909.
(2) " L'industrie drapière était très florissante a Saint-Trond dès le
13e siècle. Car, en 1237, les foulons et les tondeurs de drap avaient
formé une confrérie... " SIMENON, G., L'organisation économique de
l'abbaye de Saint-Trond, blz. 388. Brussel, 1913.
(3) De lakenmakers van Brusthem waren reeds vóór 1320 in
ambachten vereenigd, daar, volgens een caerte van dat jaar, door
j. TENBOSCH in Anc. Pays de Looz XII (1408) blz. 6 ontleed en door
A. HANSAY in Bull. des Mél. XL (1410) blz. 28 uitgegeven, " die
eerwaerdige en discrete mannen van den dry ambachten van Brusthem,
te weten die laekenmaekers, cleersnyders ende volders een bruerschap
oft guide ter eeren die alderheylichste ende gloriose maghet Maria
opgestelt hebben ".
(4)" De Douai a Saint-Trond, it nest pas une ville, dans la plaine
que parcourent les affluents de 1'Escaut et de la Meuse, qui ne soit une
ville drapière. " PIRENNE, op. cit. I blz. 265.
(5) Dat er echter bestaan hebben, is onbetwistbaar. Zie bewijs in
Anc. Pays de Looz XVII (1913) blz. 25. --- Het oudste bewaarde stuk
betreffend de " ambachten vander draperien ", een akkoord namelijk
tusschen lakenmakers en lijnewevers, dagteekent uit 1418. Cfr. Ordonnantieboek I fol. 233 vo en Register Lakenambacht I fol. 3 (stadsarchief).
(6) VAN NEUSS, H., Actes et documents anciens concernant
Hasselt, in Bull. des Mél. XXXV (1899) blzz. 145-223 en XXXVII
(1901) blzz. 133-180.
(7) " ...in nova platea juxta mansionem Nicolai, incisoris pannorum. " Bull. des Mél. XXXV blz.171. -- Incisor of lakensnijder is
gewoonlijk " un détaillant de drap "; in 1356 wordt het Lat. woord
gebezigd om, in eene opsomming der Tongersche ambachten, de " lakemekere " aan te duiden. (Cfr noot 5 der vorige bladzijde).
XXIII
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Een andere, Servatius genaamd, komt in 1315 voor met
ongeveer dezelfde benaming (1), en mag dus ook heel waarschijnlijk onder de Hasseltsche lakenmakers gerekend worden.
Een derde, wonende in dezelfde straat als Nikolaas, heet
Hendrik en wordt enkele jaren later vermeld (2). Een akt
van 1326 noemt nog twee geburen, beide droogscheerders (3),
evenals die Bonifacius, welke in 1330 voorkomt (4).
Wij vinden dus, in het begin der 14 e eeuw, de namen van
zes lakenmakers (5), en dit op een vijftigtal akten, welke ongeveer twintig jaren omvatten, namelijk van 1309 tot 1330: een
stellig bewijs dat de lakennijverheid te Hasselt bestond in de
eerste jaren der 14 e eeuw, en er dus niet meer in 1383 moest
ingevoerd worden (6).
^
**

(1) " Servais incisor... " Idem, blz. 176.
(2) " ... ad dimidiam domum, sitam in oppido de Hasselt in platea
ducente versus sanctum Trudonem, in qua moratur Henricus, tonsor
pannorum, oppidanus de Hasselt. " Idem, blz. 180. Deze, alsook de
Nikolaas hierboven vermeld, komen voor in een stuk uit het midden
der 14e eeuw, op het Staatsarchief berustend (fonds der Hasseltsche
liefdadigheidsgestichten). Beide worden er evenwel tonsor pannorum
genoemd, zoodat incisor en tonsor pannorum hetzelfde is, indien het
werkelijk dezelfde personen geldt, hetgeen moeilijk kan uitgemaakt
worden. Dezelfde bron, een lange perkamenten rol, bevat ook den naam
van een lakenverwer : " Johannes de Halen, tinctor ".
(3) " Macaire, tondeur de drap, habitant à cóté de Renier, tondeur
de drap. " VAN NEUSS, t. a. p. blz. 190-191.
(4) " ... l ine rente sur une terre, située au lieu dit Treycscuren,
joignant Bonifacius, tondeur de drap ". Idem, blz. 198. In het origineel
wordt hij echter scissor pannorum genoemd. (Charter Herckenrode,
2 Juni 1330.)
(5) Wat dit cijfer beteekent, kan bij vergelijking met het volgende
blijken : in het zoo rijke Cartularium van Tongeren, dat alleen voor
de 14e eeuw 194 oorkonden bevat, wordt slechts één enkele " drapier,
bourgeois de Tongres " genoemd. PAQUAY, J., Cartulaire de la Collégiale Notre-Dame, I p. 405. Tongeren, 1910.
(6) Volledigheidshalve moeten we nog twee namen van wevers
aanhalen : jan Talparts en Jan Bruderkens, textores, in 1366 vermeld.
Het Latijnsche woord laat echter niet toe, te beslissen of het lakenwevers waren. Eindelijk, aan het testament van Jan Dullart, burger van
Hasselt (1362), hingen de zegels van den pastoor en den kapelaan van
de stad. Een ervan is verdwenen ; op de overblijfsels van het ander staat
een volderswerktuig, waaruit men waarschijnlijk besluiten mag, dat de
eigenaar van dit zegel uit een lakenmakersfamilie stamde. Bull. des Mél.
XXXVII, blzz. 155 en 163.
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Ons verder betoog berust op de toponymie of plaatsnaamkunde (1). De studie der plaats- en geleegsnamen kan
uiterst merkwaardige uitslagen opleveren ; ook de namen der
straten zijn in dit opzicht van het grootste belang (2).
Talrijk zijn de straatnamen, die aan ambachten of andere
vereenigingen hun ontstaan te danken hadden. Immers de
ambachtslieden die hetzelfde bedrijf uitoefenden, waren meestal
in dezelfde wijk gehuisvest.
Zoo is het soms mogelijk, door 'n ouden straatnaam het
bestaan van een ambacht of soortgelijke instelling aan te toonen op een tijdstip, waarvoor geen rechtstreeksche oorkonden
bekend zijn.
Men zou geneigd zijn aan te nemen, dat dit voor Hasselt
het geval niet is, ten minste wat ons onderwerp betreft (3) ;
(1) Over deze moderne wetenschap, zie mijne Bibliographie der
Algemeene en Limburgsche Plaatsnaamkunde, in Limburgsche Bijdragen VIII (1910) blz. 13-39.
(2) " Les noms de rue, nés spontanément dans un temps ou ion se
persuadait que ces vocables doivent servir a désigner leur objet et non
a glorifier des grands hommes authentiques ou apocryphes, cachent sous
leurs proportions exiguës, a la manière des phonographes d'aujourd'hui,
l'écho retentissant des drames et des catastrophes d'autrefois : les
interpréter, c'est faire entendre aux contemporains la voix du passé
dans toute sa vérité sonore ". KURTH, G., La cité de Liege au Mogen
Age I, blz. VIII. Brussel-Luik, 1910.
Om zich hiervan te overtuigen, doorloope men slechts de vier in 40,
deelen van het grootsch aangelegde en met taaien ijver voltooide werk
van GOBERT, TH., Les Rues de Liege. Luik 1884-1901. Dit meesterwerk, waarvan Prof. Kurth getuigde " dat het veel meer gaf dan het
beloofde ", vormt, met de reeds vermelde Cite de Liege van KURTH en
de prachtige Echevins de la Souveraine Justice de Liege van onzen
gouwgenoot, den heer baron DE BORMAN, eene trilogie : de meesterlijke en onovertroffen trits der moderne Luiksche historiographie.
(3) Een enkele straat, de SCHRIJNWERKERSTRAAT, ontleent haren
naam aan een ambacht. De oudste vermelding dezer straat dagteekent
uit 1427. Hasseltsch Gichtboek 219 fol. 31 vo (Staatsarchief). Ik vond
ze ook wel eens naamloos : " die straet gaende vander Vlemincxstraet
nae de Lombaertstraet (1574) Hasseltsch Rentboek III fol. 37 vo, of ook
met eene dubbele benaming : " Pouwels vanden Vliet huys ende hoiff
in die Wermusstraet oft Scrynmekersstraet (1527). Dezen laatsten tekst
vond ik op het kerkelijk Archief; tot mijn groot leedwezen moet ik
bekennen, dat ik vergat de bron aan te teekenen : voor de echtheid
mijner aanhaling sta ik in. Terloops weze nog aangeteekend, dat de
laatste benaming gewoonlijk aan de Capucienenstraat wordt toegeschreven. Zie BAMPS en GERAETS, in Bull. d. Mél. XXX (1894) blz. 128,

— 156 —
en toch staat een onzer straatnamen in nauwe betrekking tot
de lakennijverheid : de Raamstraat. Immers, deze straat verdankt haren naam aan zekere ramen of rekken, waar de lakens
gedurende de bewerking op gespannen werden (1).
Deze ramen stonden in een raamhof, en deze " remehoiff "
lag in de Raamstraat, die er haar naam aan ontleende (2).
De stad Hasselt bezat twee zulke ramen, welke zij aan
belanghebbenden verhuurde. Zoo lezen wij in een der eerste
stadsrekeningen :
Inden eersten, Jacop Jordens vander stat ramen.
Gerit Stevens, vander stat ramen. . . . . .
maict 4 st. 3 ort. 3 neg. (3).

. een pont,
, een pont,

Andere ramen behoorden aan partikulieren, die ze insgelijks verhuurden, of aan lakenmakers, die ze voor hun eigen
gebruik benuttigden (4).
Dit laatste is ongetwijfeld het geval met de ramen, in een
akt van 1354 vermeld, waardoor wij twee nieuwe namen leeren
kennen van Hasseltsche lakenmakers uit het midden der
14e eeuw, namelijk Laurens genaamd Nullens en Gerardus
Piscatoris (5). Het bestaan dezer ramen in de 14 e eeuw blijkt
(1) Over deze ramen (Fr. lices) leze men G. ESPINAS, Essai sur la
la technique de l'industrie textile a Douai aux XIIIe et XIVe s., blz. 45.
Parijs 1909 (Mém. de la Soc. nat. des antiq. de France, deel 68) of zijn
groot werk over La Vie Urbaine de Douai au Mogen Age II blz. 783.
Parijs, 1913.
(2) " den Raemehoiff aen die Raemstraete ". Gichtboek 222 fol. 216.
--+ Zoo was te Antwerpen in de XVe eeuw eene plaats, het Raemvelt
geheeten, " a cause du grand nombre d'ateliers d'apprêteurs de drap,
situés dans le voisinage ''. DONNET, F., Les poteries acoustiques du
convent des Récollets a Anvers, in de Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique XLII (1897-98) blz. 260..— Ook de Rotterdamsche
Raamstraat dankt haar naam aan de lakenramen, die in de 14e eeuw
nog in de kerk hadden gestaan, doch waarvoor de vroedschap later
land aangekocht had. De Rotterdamsche Straatnamen, geschiedkundig
verklaard door J. M. DROOGENDIJK en Dr. H. C. MOQUETTE. Rotterdam, 1910.
(3) Bouwmeester 1490-91 fol. 4 vo. -- Dezelfde post komt ook
elders voor : Jacop Jordens van synre ramen der Symoen der velre nu
hilt --- een pont. Vander stat ramen die Heyn Boonen plach te halden
r een pont. Rentboeck II 1494 fol. 3 (stadsarchief.)
(4) Deze ramen lagen meestal in de Raamstraat, ook wel eens in de
naburige Peertsdemerstraat. Zie Gichtboek 222 fol. 107.
(51 Arnold de Taterbeke vend au pitancier de Herckenrode un
tens de cinq livres tournois, trois sols et demi, assis sur divers

-157,
nog uit een akt van 1338 (1). In beide stukken komen ze als
onderpand voor (2).
De verklaring van den naam Raamstraat voert ons tot
het besluit, dat de lakennijverheid te Hasselt bloeide toen de
ramen er door de lakenmakers gebruikt werden.
Er is echter te Hasselt nog eene straat, waarvan de naam
wel eens met de lakennijverheid in verband gebracht wordt :
die Peertsdemer of Peertsdemerstraete, de straat namelijk,
waarin de Demer liep en de Peerts stond... niettegenstaande de
Fransche vertaling en haar Latijnschen voorganger uit de
14e eeuw, welke Paardsdemer beteekenen (3).
Wij zullen later deze twee verklaringen onderzoeken en
nagaan welke de voorkeur verdient ; vooreerst willen wij de
aannemelijkheid bewijzen der hypothesis, die in den Peertsdemer de straat der Peerts en niet der paarden ziet, en daarom
moeten wij de ligging van het Peertshuis in alle bijzonderheden
vaststellen. Aan dit topographisch onderzoek is het volgende
hoofdstuk gewijd.
HOOFDSTUK II.
Het Peertshuis in de Peertsdemerstraat.
De eerste vermelding van het Peertshuis troffen wij aan in
een schepenakt van 1456 :
" Loeden Toers heet opgedragen dat huys dat syns vaders was
tegen die Raemstraete geleghen, regenote dat Piertshuys ter eenre
immeubles, ...et finalement sur les sécheries de drap (ad ramas communiter dictas ramen teutonice) de Laurent dit Nullens... (qui) touchent au
sécheries de Gérard Piscatoris. Bull. d. Mélophiles XXXVII p. 137.
(1) " ... ad duo extensoria pannorum dicta vulgariter ramen...
juxta plateam sitam supra Timeram, retro molendinum corticum ".
Bul. d. Mél. XXXV blz. 206.
(2) Dit is later meermaals het geval. Zoo lezen wij in het eerste
Gichtboek (Luiksch recht) no 219 fol. 91 vo : " Int jair vors. (1432) in
decembri 12 daghe heet Joost Ploumen bekant dat hy wale vercocht
heet Jorys Sweertvegher een pont erfceys te betalen te half mairte
op ende ane een rame geleghen in de raemhove neven Jan Volres
rame, ende noch in een cleyn hoef ken gelegen aan de stichel vande
raemhoven ". Zie nog Reg. 221 fol. 850.
(3) Tymera equorum en rue du Démer aux Chevaux, waarover
meer in het volgende hoofdstuk.
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zyden ende Henric Vrancken huys ter ander syden... tot orber ende
behoeff Aerts van Eelsracx, Meester Jans soen " (1).
Uit dezen eersten tekst blijkt dat het Peertshuis op den
Peertsdemer, tegenover de Raamstraat, gelegen was, en dat
het langs eenen kant paalde aan het huis dat Loeden Toers en
daarna Aert van Elsrack toebehoorde; volgens een akt uit 1459
grensde het langs den anderen kant aan een huis dat Hendrik
Tors toebehoord had, en in 1463 door Jan Noben bewoond
werd (2). De akt van 1459 behandelt de overdracht van eene
rente ten voordeele der stad, en is voor ons onderwerp van
het hoogste belang, omdat wij er kunnen uit opmaken dat
DIE BLOUPIRTSE -- r zooals het gebouw aldaar heet — het eigendom van de stad was.
" Anno LIX (1459) in februari 7 dage heet Art Gielkens gegicht
ende gegoet Jan Belen als boumeister ende in name der stat van Hasselt
in een pont erfflix ceys wellich hy jaerlix had geldende aan der stat
huys geheiten die Bloupirtse, staende in die Pertsdemerstrate tegen de
Ramestrate over, reg. Aerts van Eelsracx ende Henric Tors huys was
te beider zijden " (3).
(1) Schepenboek no 222 fol. 111.

(2) " Desselven dages (31 Aug. 1463) heet Jan Mertens der weder
erfflix begeven Jan Noben dry pont men twe scillinge die hy jarlix
hadde geldende aen des voirs. Jans buys metten toebehorten staende in
die Pertsdemerstrate tusschen dat pirtshuys ende Lembrecht Tors erve
te beider zijden ". Gichtboek 223 fol. 72.
Dezelfde ligging wordt nog
(3) Gichtboek 222 fol. 225 vo.
aangeteekend in een akt van 1460 : Reg. 223 fol. 72.
Thoers of Toers en Tors zijn verschillende schrijfwijzen van
denzelfden naam, zooals blijkt uit de vormen Lembrecht TORS (R. 223
fol. 72) en Lembrecht THOERS (R. 226 fol. 7 vo) die een zelfde
persoon aanduiden.
De familie To(e)rs schijnt zich van oudsher en bij voorkeur op de
Peertsdemer gevestigd te hebben. Henric Thoers woonde er reeds in
1424. (Reg. 219 fol. 15). — Wij kennen nog Loeden Toers (zie hierboven : eerste tekst) en Lembrecht Toers (zie voorgaande noot). Hij
woonde eerst langs Jan Noben; zijn huis werd later bewoond door
Aert Hamers, volgens Reg. 226 fol. 7 vo : " Aerts Hamers huys... dat
Lambrecht Thoers plach toe te horen, reg. Marten Lantmeters en Peter
Alaerts ". In 1518 woonde deze Lambrecht tegen " Reners van Millen
over " en tusschen Thonis, Merken Romps man, en Jannes Pylmans.
Idem fol. 421. (Over deze familie zie een akt van 1514 in hetzelfde
register, fol. 394 vo : " Henrick Thoers kender deilinge) ".
Een
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jaarlijksche rekeningen der Hasseltsche Bouwmeesters. Voor
het eerst staat de Peerts vermeld in de rekening van 1490-1491,
alwaar, onder de ontvangsten, na de verpachting der stadsramen, de volgende eigenaardige post voorkomt :
Vanden peertshuse ..

, neit (1).

Deze aanteekening wordt tot in het laatste register der
15e eeuw geregeld herhaald, van 1494 af met de verklaring
ervan :
Vanden peertshuse want vervallen ind ledich steit, so hier . neit (2).

In de volgende eeuw verdwijnt deze aanteekening uit de
stadsregisters; de Peerts wordt toch nog in drie rekeningen
onder de uitgaven vermeld, omdat de herstellingen op stadskosten geschiedden.
Zoo vinden wij tusschen 1516 en 1535 :
Item aan Kenen, des vurs. Palmaerts knape, aan den moer op die
Peerts enen dach gewerckt, daer van betailt. .
21/2 st. (3).
.
Item Inghel der scheversteendecker drye daeghe aan die Peerts

gedect ende oick negel gelevert, tsamen betailt . . . . . 15 st. (4).
Item Aert Burghers met synen knaepe geplackt ende gedeckt, soe
aen her Henrick Winckelmans huys waes, nu der stat toehorende, als
aan die schoele, die Hoechbrugge ende aan die Pertse tsamen 14 dage
6 gl. 6 st. (5).
voer hon beyden des daechs betaelt 9 st., maict . . .
Uit deze aanhalingen zou men geneigd zijn te besluiten,
dat de Peerts nog steeds het eigendom der stad was; een tekst
van 1504 is dan ook zeer belangrijk, omdat hij het tegendeel
bewijst :
vierde Thoers verschijnt in eene aanteekening uit de stadsrekeningen,
welke niet zonder belang is voor de geschiedenis der Peertsdemerstraat:
" Item die stat heeft noch aeffgecocht aen Thoeren Thoers een
zeker plaetse van synen erve ende woeninge op die Pertzdemer gelegen,
daer nu straet aeffgemaect es... " Bouwmeester 1526-27 fol. 24 vo.
(1) Bouwmeester 1490-91 fol. 4 vo.
(2) Idem 1494-95 fol. 3 vo.
(3) Idem 1516-17 fol. 16 vo.
(4) Idem 1518-19 fol. 15.
(5) Idem 1534-35 fol. 14 vo.
Zie nog, voor andere herstellingen, Bouwmeester 1560-61 fol. 10 en 1561-62 fol. 17.
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" ... dat peertshuys ende gelege, nu den scherder ambachte van
Hasselt toebehorende, gelegen by die Pertsdemer, reg. Mertten Lantmeters ter eenre ende Oetken Waelpots ter andere zijde " (1).
Wij kunnen hieruit afleiden dat reeds vóór 1504 de Peerts
niet meer aan de stad toebehoorde, alhoewel deze laatste de
herstellingen nog bekostigde.
Dit moet ons niet verwonderen : de magistraat van Hasselt
zag naar alle middelen uit, om de lakennijverheid hier ter stede
te bevorderen (2). Waarschijnlijk had hij de Peerts aan de
droogscheerders geschonken ; (van een verkoop of overdracht
is in de schepenboeken geen spoor) en daarbij de noodige herstellingen op zich genomen : eene dubbele edelmoedigheid,
gelijk aan die welke hij later aan de Hasseltsche Rederijkers
betoonde (3).
In alle geval, de herstellingen aan het Peertshuis werden
nog op stadskosten gedaan gedurende de 16 e eeuw (4) en zelfs
in het begin der 17e eeuw (5).
Enkele topographische bijzonderheden moeten wij nog
mededeelen, wijl in dit hoofdstuk de plaatsbeschrijving van
Hasselt (intra muros) voornamelijk bedoeld wordt.
Volgens schepenakten van 1521 en 1522 lag de Peerts
tusschen het huis van Tewis Menten en dat van Cornelis
(1) Gichtboek no 226 fol. 130.
(2) Zie VAN NEUSS, Notice in Bull. d. Mél. IX blz. 72.
(3) Cfr DE BAERE, C. en GESSLER, J., De Roode Roos. Geschiedenis der Hasseltsche Rederijkerskamer, in Limburgsche Bijdragen X

(1912) blz. 36 en 39.
(4) Aert Burgers met synen knape geplackt ende gedeckt... ende
aen die Pertse... Bouwm. 1530-31 fol. 14.
Item Jan Loycx heeft gemaect... noch een duere aende peertse
voor 12 st. br.; noch 2 stypen inde voers, peertse voor 7 st. br. Idem
1573-74.
Item betaelt van enen muer aen de bloupeerts 9 gl. br. Idem
1592-93 fol. 31.
Item betaelt van 3 dach plackens ende deckens aenden muer
aende blaupeerts, daechs 22 st. Item voer vyff karren leems 2 1/2 gl.;
voer vier busselen latten 15 st.; voer sess busselen vitsen, die bussel
enen st. dry ort br. es 6 g. 11 st. br. Idem 1593-94 bl. 37.
(5) Item betaelt aenden voors. Bernarden dat by onderhalven dach
inde bloupierse gedect heeft 33 st. br. Idem 1607-08 fol. 77.
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Lantmeters (1). In 1548, werd dit laatste bewoond door Gerit
Dueffkens (2).
Het belangrijkste voor ons onderwerp is de akt van 1522,
waarvan een uittreksel aldus luidt :
" Tewis Menten huys ende hoiff op die Pertsdemer gelegen, regenoet die Peerts ter eenre, St Jacops kerke, ter andere, meester Jan Ballen
huys ter derder zijden " (3).
Twee schepenakten van 1504 bewijzen onweerlegbaar,
dat het huis van Jan Ballen den rechter hoek uitmaakte tusschen de twee Demerstraten (4), terwijl het andere hoekhuis
door Jan vanden Bogaert bewoond werd (5).
Het Peertshuis lag dus links in de Peertsdemerstraat, bijna
tegenover de Raamstraat (6), en raakte langs achter aan
(1) " buys Cornelis Lantmeters op die Pertzdemer, reg. die Peerts
ter eenre ende Aert Sionckeren ". Reg. 227 fol. 142 vo en 153 vo.
(2) " buys Gherits Dueffkens op die Peertzdemer reg. Aert Sionckeren ende die Peerts ". Reg. 230 fol. 341. Sedert 1513 woonde
Gerit Dueffkens aan den overkant : " Gerit Dueffkens huys... reg.
Heyn van Kerst ende die Raemstrate ". Reg. 226 fol. 373. (Zie nog
Reg. 228 fol. 260.)
(3) Reg. 227 fol. 184. — Vroeger bewoonde Tewis Menten een
ander buys " metten ramen '' op de Peertsdemer, tusschen Willem
Eyben en Gielis vanden Bogaert. Reg. 226 fol. 115. -- Zijn huis
neven de Peerts werd later bewoond door Maria Caris, en in 1566 door

haar erfgenamen verkocht aan Aert Meldaerts, Thysens soen. Langs
den anderen kant woonde Jan Bosshueders, Reg. 233 fol. 320 vo,
(4) " ... een hoickhuys met synre toebehoirten staende in die
Demerstraete, alderneest neven sint Jacops capelle dar der selve Jan
Ballen nu in woent ". Reg. 226 fol. 226 vo.
" Ao 1504 den 23 Sept. heeft Aert van Loon van Diest den armen
van Hasselt verkocht 3 Rinsg. jairlix quytceyns die by hadde aen ind
op buys ende hoiff dat hem plach toe te horen ende nu toebehoert Jan
Ballen, gelegen op die Demerstrate, reg. die twee straten ter eenre ind
sint Jacobs capelle ter andere zijden ". Ibidem, fol. 152.
(5) " Jan vanden Bogaert... en Lysbet van Kosen buys ende hoiff
met synre toebehoirten, gelegen in die Demerstrate aenden hoick
vander straeten daer men ter pertsdemeren warts geit ". Reg. 226 fol.
355 en 367. Hun gebuur in de Demerstraat, marktwaarts, heet Aert
Heckeleers.
(6) " buys ende hoiff Jan van Ess gelegen tegen over dye blouwe
pierse, reg. Jan van der Monicken ende de Raemstraet ". Reg. 236
fol. 59 (1581).
Verst. 1922
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-- 162 ---St-Jacobskapel (1). Het was het derde gebouw van de Demerstraat af, het hoekhuis meegerekend. Naar onze bescheiden
meening, lag het ongeveer waar nu de gistfabriek Vinckenbosch-Heuken staat (2).
Over de verschillende eigenaars der Peerts moeten we
nog het volgende mededeelen :
Vóór 1570 hadden de droogscheerders het gebouw verkocht aan Quinten Lenaerts. Dat jaar liet deze het over aan
zijn zwager Peter Schelen. De scheerders behielden slechts
eene rent van 15 stuivers op hun vroeger eigendom.
" Ao 1570 opden 28 dach Junii Quinten Lenarts dreecht op alsullich huys ende erff, die Peers genaempt in die Demerstraet geleghen,
reg. Nys Bouckhouts ter eenre ende Maria Caris gerven buys ter
andere syden ende achter Sinte Jacops capelle, ende heefft Quinten
daerop verteghen in allen voeghen ende manieren gelyck hy sullix aen
die sceerders met gichten vercreghen heefft voer den selven prijs soe
Quinten dat heefft, tselff oeverlatende synen zwaegher Peter Schelen
die ter gichten coemen is nae recht, behalven mallix recht. Des geloefft
Peter den sceerders jaeriix hun rent te betalen, te weeten vyffthien
stuver brabants, geloevende hem Quinten ende den onderpant by Quinten gesatten altijt schaedeloes te halden " (3).
In de 17e eeuw ging het Peerthuis weer in andere h an den
over : het behoorde alsdan aan Henrick van Winghe :
(1) " Dit laatste wordt nog gestaafd door een schepenakt uit 1586,
welken wij hier vermelden, omdat hij voor de geschiedenis van SintJacobskapel belangrijk is. Het gaat namelijk om den verkoop van " dye
plaetse daer dye aide capel van Sinte Jacop affgeleyt is, reg. Adam van
Ryckel ter eender, Claes van Winghe ter andere, dye rechte Demerstraet ter derder, dye Pertse van achter. " Reg. 237 fol. 62vo. In het
begin der 17e eeuw, behoorde het verkochte terrein toe aan jan van
Gulick : " huys ende hoff geleghen in die Kempense straet opden hornick
vander Cruysstraeten, reg. Rener Gielkens, Jan van Gulick, eertijts
plach St-Jacobs capelle te staen ". Ligger-register der Armeta fel van
Hasselt 1614-18 fol. 5.
(2) Dit gedeelte der Peertsdemerstraat draagt wel eens een geleegsnaam, aan het Peertshuis ontleend. Zoo wordt in 1612 de ligging van
een huis aangeduid als volgt : " ... buys ende hoff met den aenhanck
op de Piertse gelegen, reg. Dominicus Sionckeren gerven ende dye
Piertsen ". Reg. 240 fol. 206.
(3) Gichtboek 234 fol. 16vo.
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" Ao 1606 heeft Henrick van Winghe opgedragen zijne gerechtigheyt van eenen huysse, hoff metten aenhanck genaampt dye Piertse,
gelegen bij de Demerstraat, reg. Peter Kemps ende Jan Borthets
gerven " (1).
In 1614 vernemen wij eindelijk, dat de lakenpeerts tot
hare vroegere en natuurlijke eigenaars teruggekeerd is.
" ... huys ende hoff geleghen in de Kempense straet opden hornick
vander Cruysstraeten, reg. Rener Gielkens, Jan van Gulick, eertijts
plach St Jacobs capelle te staen, ende die peertse, den lakenmaker ende
sceerder ambacht toebehorende, achter " (2).
In 1663 wordt de Peerts vermeld als reengenoot van het
huis, dat op de hierbijgaande schets met de letter D wordt
aangeduid :
" Lysbet ende Nys Bouckets en broeder en zuster Dominicus en
Neesken draegen op 33 gl. jaerlyx ende 15 st. als sy treckende syn op
huys, hoff enz, op den Peertsdemer, toebehoerende die relicta Ardt
Vrerix zaliger, reg. die Canonickerssen van theylich graff ende die
Peers ter andere seyden tegen over die Raemstraet, tot behoef relicta
Frederici voorscreven " (3).

HOOFDSTUK III.
De straatnaam Peertsdemer.
Na aldus het bestaan en de ligging van de Peerts vastgesteld te hebben, rees bij ons de vraag op, of er geen verband
bestond tusschen dit gebouw en den naam van de straat waarin
het gelegen was, m. a. w. of deze straatnaam er zijn ontstaan
niet aan te danken had.
(1) Reg. 240 fol. 16.
(2) Ligger-reg. Armetafel 1614-18 fol. 5.
(3) Reg. 251 fol. 178. — De voorgeschiedenis van dit huis staat
in den volgenden tekst saamgevat :
" Jan Boquits gerven voer Geert Duyffkens in staet Merten Lantmeters van huys, hoff ende scure comende achter ut ter Demeren, reg.
die lakenpeersse ... " Reg. Armetafel 1614-18 fol. 17. De weduwe van
den laatsten reengenoot, Jan Borthets of Boquits, had in 1612 haar
" buys ende hoff metten aenhanck daer sy in woent, reg. Dominicus
Sionckeren ende dye Piertsen, " opgedragen tot behoef Haub van
Elsrack. Reg. 240 fol. 106.
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Wij zouden alsdan onder Peertsdemerstraat verstaan de
straat, waar langs achter de Demer liep en vooraan het Peertshuis stond.
Om deze onderstelling, die vooreerst nog al vreemd aandoet, als mogelijk te laten doorgaan, moeten wij eerst eene
onvermijdelijke tegenwerping weerleggen.
Menige lezer zal tegen ons inbrengen, dat deze straat nu
Paardsdemer of rue du Démer-aux-Chevaux heet, en de
beoefenaar of lief hebber onzer plaatselijke geschiedenis zal er
bijvoegen dat deze moderne vertaling op een eeuwenouden
voorganger berust, door twee teksten uit het midden der
14e eeuw vertegenwoordigd (1).
Het gaat niet aan, op grond van deze vertalingen, de door
ons geopperde meening a priori te verwerpen. Het ware overbodig om, na Cuvelier (2) breedvoerig uiteen te zetten hoe
(1) Het huis van Gerardus Piscatoris was gelegen " prope plateam
dictam Demerstrate ducentem VIAM AD TYMERAM IN QUO EQUI
ADAQUANTUR ". VAN NEUSS, Actes in Bull. des Mél. XXXVII blz. 137.
" .,. via quae tendit AD TYMERAM EQUORUM ". De belangrijke rol,
waarop deze tekst voorkomt, berust op het Staatsarchief te Hasselt.
(2) Wij volgen hier het voorbeeld van J. CUVELIER, die eerst
toevallig in Anc. Pays de Looz V (1901) blz. 19. en daarna stelselmatig elders, trachtte aan te toonen dat de valsche vertaling van
ale Chayne door ad Catenam, in plaats van ad Quercum, aan een
middeleeuwschen notaris moet toegeschreven worden. Hij beweert
" que le traducteur médiéval qui, le premier, avait rendu 1'expression
ale Chaine par ad Catenam, avait commis une deplorable erreur,
d'autant plus grosse de fácheuses conséquences, qu'en engendrant
toutes les erreurs subséquentes, it avait détourné l'attention des
toponymistes liégeois d'un nom de lieu qui pouvait répandre une
vive lumière tant sur les premiers siècles de l'histoire liégeoise que
sur les origines de nos institutions judiciaires. CUVELIER, J., " Ale
Chaine ". Contribution a l'histoire des origines des institutions
judiciaires in de Bull. de la Commission roy. d'hist. de Belg.

LXXI no 2.
Het is hier de plaats niet, om de meening van Cuvelier te
onderzoeken; wij vergenoegen ons met er op te wijzen, dat ze noch
door den heer baron de Borman, noch door den heer Gobert, noch
door Prof. Kurth werd aangenomen. Wij verwijzen naar eene
uitvoerige nota van dezen laatste, welke aldus eindigt ; " Les considérations qui précèdent me forcent a écarter l'ingénieuse conjecture
de M. J. Cuvelier ". KURTH, G., Notger de Liège et la civilisation
au Xe siècle, blz. 161, noot 1. Luik, 1905.
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weinig men steunen mag op de moderne, meest willekeurige
schrijfwijzen van plaats- of geleegsnamen, en nog minder op
hunne vertalingen, zelfs in officieele akten of o p de plannen
van het kadaster (1).
Talrijke voorbeelden hiervan werden door vermelden
geschiedschrijver geleverd, en het is niet moeilijk, zijne lijst nog
merkelijk aan te vullen (2).
(1) Heel pittig schrijft hij : " Croyez-vous que les notaires
modernes (assent une étude toponymique sur chacun des lieuxdits,
cités dans leurs actes de ventes? Et cependant, ou en serait la
science de la toponymie, s'il faillait s'en tenir a l'orthographe actuelle
de ces lieuxdits et au sens que leur ont donné le populaire et les
toponymistes de contrebande? " CUVELIER op. cit. blz. 11 van den
overdruk,
(2) Tot verzet van onze lezers, laten wij enkele typische voorbeelden volgen : Een bijrivier der Semois, ru des Alènes genaamd,
werd door sommige schrijvers tot ruisseau des rudes alènes herdoopt.
In de gemeente Houtain, waar vroeger Vlaamsch gesproken werd,
droeg een beemd den plaatsnaam Meer, in de 18e eeuw tot le pret
al mere vervormd, waarvan het kadaster les prés amers maakte,
zoodat er heden zuurbeemden te Houtain bestaan. KURTH, G., La
Frontière linguistique en Belgique et dans le nord de la France

I blz. 128 en 440.
De aloude Spelder- of Spalderstraat, te Bilsen, dat is de weg
die van de abdij van Munsterbilsen naar het dorpje Spalden of
kleine Spauwen voerde, wordt door het kadaster Sperwerstraat
gespeld, en als rue de l'Epervier vertaald. Zoo ook werd aldaar de
Bramstraat of rue des Ronces door Brabantsche straat of rue
Brabanpopne vervangen. CUVELIER en HUYSMANS, Toponymische
studie over... Bilsen, blz. 118 en 215. Gent, 1897. (Uitg. der K. V. A.)
Te Tongeren werd de oude Corverstraet voormaels Eggeberstraet, volgens twee bewoners dier straat uit de 14e eeuw, door het
kadaster tot Korvenstraat (rue des Paniers) en door het volk tot
Keulverstroit (Kervelstraat of rue du Cerfeuil) herdoopt. De vroegere
Tabbartstrate, reeds vóór 1500 naar eene aldaar gevestigde weldoenster der vrouwenstrate van Repen genaamd, werd later door
verkorting Repenstraat, en rue des Cerceaux in de kadastrale
vertaling. Zoo werd insgelijks de oude Kydelstraet of vicus Kydel
waaronder waarschijnlijk ook een persoonsnaam schuilt —
veranderd in Kielenstraat of rue des Sarraux. ULRIX, E. en
PAQUAY, j., Glossaire toponymique de la ville de Tongres, in (le
Bull. de la Soc. Scient. et Litt. du Limbourg XXV (1907) blz. 331-32.
Het Pusceme-straetje, te Gent, d. i. 't straatje waar de Pusse-

miers, Lombarden of woekeraars woonden, werd door verbastering
het Bessemstraatje. Cfr J. H. DARINGS, Over de Lombaerden en
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Dat de moderne vertalers zich vergissen konden, zal men
allicht toegeven, maar tevens soortgelijke vergissingen in de
14e eeuw misschien voor onmogelijk houden.
Als antwoord hierop, moge het volgende dienen.
Tradutore, traditore ; zegt het Italiaansche spreekwoord ;
niets is zoo gemakkelijk, niets is zoo gewoon als verkeerd
vertalen. Dit wisten ook de middeleeuwsche scribenten, en
daarom hoedden zij zich meestal de plaatsnamen in hunne
Latijnsche akten te vertolken (1). Wanneer ze echter vertaalden, deden zij het op eene eigenaardige wijze, waarin de
analogie eene groote rol speelde (2). Dat hierdoor de vreemdsoortigste woordvormingen ontstonden, zal wel niemand ver-

Bergen van Barmhertigheid in België, in het Belgisch Museum

VI (1842) blz. 343 n. 2.
Het is zeker, dat de Antwerpsche Kammestraat of rue des
Peignes, voortijds de straat der brouwers was en daarom Kammestraat geheeten werd, naar het Latijnsche Cambium, brouwerij. De
juiste vertaling zou dus rue des Brasseurs of de la Brasserie moeten
wezen, gelijk te Brugge de Steenstraat, d. i. straat van het Steen
(domus lapidea, castellum, turris bij Kiliaen) in plaats van rue des
Pierres, beter rue du Steen of rue du Chateau zou heeten.
Wat elders geschiedde, deed zich ook te Hasselt voor. Eene
vertaling zooals Boekstraat door rue des Chariots was onverklaarbaar (bedoeld werd rue du Marais : Broeckstraet) ; de Batterijstraat
had rue de l'Etuve moeten heeten, naar aanleiding van den ouden
vorm Badderye, die in de schepenakten meestal voorkomt ; de
Persoonstraat is de straat van den pastoor of persoon : in platea
investiti heet het in de 14e eeuw en nog in 1531 wordt de pastoor
" die personnagie van Hasselt " genoemd. Gichtboek 228 fol. 292.
(1) " Beaucoup de scribes du moyen age -- c'est fort heureux
pour les toponymistes modernes avaient le bon esprit de laisser
subsister même dans les documents latins le nom de lieu dans la
forme et la langue ou ils 1'avaient trouvé ". CUVELIER, op. cit.
blz. 6 van den overdruk.
(2) " Tantót ils se bornèrent a transcrire les formes vulgaires
et plus souvent ils les latinisèrent en y ajoutant une terminaison
latine, ou encore ils les traduisirent d'après l'étymologie présumée et
le sens qu'ils leur attribuaient... Ceux-ci cherchaient l'étymologie des
noms en leur attribuant un sens d'après l'analogie de son des syllabes
qui les composaient avec des mots de la langue commune; puis ils
les traduisaient en conséquence. C'est le procédé du calembour ".
GIRY, A., Manuel de diplomatique, blz. 403-404. Paris, 1894.
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wonderen (1) en kan door talrijke voorbeelden bewezen
worden (2).
Hieruit blijkt genoegzaam, dat de vergissingen in zake
vertaling van plaatsnamen vrij algemeen waren (3) ; derhalve
(1) Hierbij komt nog dat dit wel eens opzettelijk gedaan werd.
Een merkwaardig voorbeeld hiervan levert HANSAY A., A propos
dune polémique sur l'identi fication de Cassallum in Anc. Pays de
Looz VII-VIII (1903-04) bl. 68.
(2) De plaatsnaam SIMPELVELD was voortijds Simplevei, uit
het Latijnsche Simplex via ontstaan (GILLES D 'ORVAL bij CHAPEAVILLE II blz. 235). In het Romaansch werd dit vervormd tot SaintPlouvoir (ERNST, S., Histoire du Limbourg III blz. 324 noot), om
daarna weer in het Latijn onder den vorm van Sancti Ploveri te
verschijnen. (CUVELIER, J., Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoit

blz. 274 nr 215. Brux. 1906).
SAMMARCOLES (Vienne) komt van Sanctus Martialis, doch
daar de oorspronkelijke beteekenis vroegtijdig te loor ging, werd
reeds in de 12e eeuw eene latinisatie uitgedacht, die als Samarcholium klonk, doch later veranderd werd in Sancta Marcholia, omdat
men er een heiligennaam onder verscholen dacht. (GIRY, op. cit.
blz. 398.)
CHEVREMONT, het aloude Capraemons werd in het Duitsch,
door volksetymologie, Kevermont of Kivermont (LACOMBLET, LIrkundenbuch I 98, 113), en, na eene vergezochte woordontleding (chef
en monde) in het Latijn herdoopt tot Caput mundi, " sic nominatum
eo quod ante Carolum magnum sedes regni, quam ille Aquis transtulit, ibi esset ". (Monumenta Germ. Hist. Scriptores VIII 264, 41).
Het stadje SAINT-BOING (Meurthe) heette in de 12e eeuw
Cembeuch of Cembeug, en werd in de 15e eeuw Sanctus Bonus
genaamd, op grond eener etymologische ontleding, die voor de
schoonste middeleeuwsche afleidingen niet behoeft onder te doen.
Hieruit is later de huidige vorm ontstaan (QUICHERAT, J., De la
formation des anciens noms de lieu, blz. 69, Paris. 1867). Wij vermelden hier, uit de rijke bibliographie over dit onderwerp, een ook
voor den germanist zeer lezenswaardig opstel van GOBERT, TH.,
L In antique nom topographique de Liège : Merchoul in Bull. de
l'Institut Archéol. liégeois XXXV (1905) blz. 140 en vlg.

Een uiterst merkwaardig geval van toponymische vervorming
door volksetymologie, gevolgd door Fransche vertaling, levert VINCENT, A., Le village de La Hulpe et la Rivière d'Argent in de
Revue de l'Instr, publ. en Belg. LIV (1911) blz. 10.
(3) Cuvelier gaat nog verder, wanneer hij schrijft : " Nous croyons
pouvoir poser en fait qu'autant de fois qu'il est arrivé aux anciens
scribes de vouloir interpréter ou traduire un nom de lieu, autant de fois
ils se sont trompés ou ont laissé des traductions fautives ". CUVELIER,
Ale Chayne, bl. 13.
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zal wel niemand de mogelijkheid eener dwaling betwisten in
het bijzonder geval dat ons hier bezighoudt.
Doch is het werkelijk zoo? m. a. w. is de Peertsdemerstraat de straat van Demer en Peertshuis, en NIET de Tymera
equorum of rue du Démer-aux-Chevaux, d. i. de straat, alwaar
een drink- en badplaats voor paarden en voor vee in den
Demer bestond?
Hoe verlokkelijk het ook zij, eene splinternieuwe theorie
de wereld in te zenden, hebben wij ons toch niet laten verleiden door den uitslag van een eenzijdig, topographisch onderzoek, maar integendeel onze opzoekingen hervat, alvorens in
dit toponymisch vraagstuk uitspraak te doen, en deze leidden
ons tot de verrassende gevolgtrekking, dat de nieuwe hypothese moest prijsgegeven en de gewone verklaring van den
straatnaam voor goed aanvaard worden.
Dit wordt onherroepelijk door het volgende vastgesteld :
I. Het Tymera equorum en eene soortgelijke benaming uit
de 14 e eeuw (1).
II. De vorm "Perdedemer ", welke tusschen de talrijke
schrijfwijzen van den straatnaam in 1455 voorkomt (2).
III. Het bestaan eener drinkplaats voor paarden in de
Peertsdemerstraat, door twee teksten uit de XVIe eeuw
bewezen :
" Item gecocht aan Ghyze Kempeneirs seven holterkens tot die
pertsdrencken op die Pertsdemer, daerover betaelt tsamen. 12 Rg. 5 st.
(1) Cfr bladz. 17 noot 1.
(2) Ziehier een chronologisch overzicht der verschillende schrijfwijzen. Meestal zijn het slechts orthographische afwijkingen van het
oer-type Pe(e)rtsdemer, waaruit niets te besluiten valt. Des te opmerkelijker is de vorm " Perdedemer " die uitdrukkelijk voor de bestaande
verklaring pleit.
1424: in geen Peertsdemerstrate. Reg. 219 fol. 15.
1454 : die Pertsdemer. Reg. 222 fol. 52 vo.
1455 : op die Perdedemer. Reg. 222 fol. 84.
1505 : Pertsdemer Reg. 226- fol. 173.
1521 : op die Pertzdemer. Reg. 227 fol. 142 vo,
1524 : op die Pirtsdemer. Bouwm. 1524-25 fol. 20 vo
1530 : die Peyrtsdemer. Reg. Grauw Laecken 1530 fol. 2 vo.
1548 : op die Peertzdemer. Reg. 230 fol. 341.
1566: op die Peerdtzemer. Reg. 0. L. V. broederschap 1566
fol. 63 vo.
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" Item noch betaelt aen Jan Vestens, timmerman, van dat hy de
drinck op die Pertsdemer gemaect heeft... " (1).

Alles saamgevat, moeten wij aannemen dat de bestaande
benamingen juist waren, en dat er dus naar geen nieuwe verklaring van den straatnaam dient gezocht te worden.
De aloude Peertsdemerstraet is wel de Tymera equorum,
de Paardsdemerstraat of rue du Démer-aux-chevaux, zooals
het in de Fransche vertaling luidde.
Dat juist in deze Peertsdemerstraat een Peerts of Peertshuis gestaan heeft, is louter toeval, waaruit echter, bij onvolledig onderzoek, een verkeerde uitlegging van den straatnaam
had kunnen ontstaan (2).
HOOFDSTUK IV.
De technische beteekenis van het woord " Peerts ".
Onze taak is nog niet ten einde : wij moeten het woord
peerts nog verklaren, en dit is van belang, niet alleen uit
een taalkundig oogpunt, maar ook voor onze plaatselijke
geschiedenis, wijl er eene verkeerde neiging bestond om
het oude woord peerts met het hedendaagsche pers in
verband te brengen en door het Fransche presse te vertalen. Zoo deden o. a. VAN NEUSS in zijne vertaling van het
reglement der Hasseltsche lakenmakers (3), STRAVEN (4) en
(1) Bouwmeester 1555-56 fol. 13 v° en 1579-80 fol. 53 vo Oude
Hasselaren herinneren zich nog heel wel, deze drinkplaats aldaar —
bijna onder eene kapel in vroeger jaren gezien te hebben, zooals de
heer H. Stevens het mij bereidwillig mededeelde.
(2) Dat vroeger ook het bestaan van de Peerts eenigen invloed op
den straatnaam gehad heeft, bewijst eene vorm als Pirtzdemer (1524),
welke eerder aan de Piertse, dan aan pert of peyrt herinnert, en de reeds
aangehaalde tekst uit 1612, waarin de Peerts als toponymische Paktor
verschijnt : "... huys ende hoff metten aenhanck op de Piertse gelegen,
reg. Dominicus Sionckeren gerven ende dye Piertsen ". Reg. 240 fol. 206.
Niettegenstaande dat, behoudt het " Tymera equorum " het gezag, dat
aan zijn eerbiedwaardigen ouderdom toekomt.
(3) In Recueil des Ordonnances de la principauté de Liége, le serie I bl. 562. Brussel, 1878. Zie onder de laatste bewijsstukken, aan het
slot van deze studie.
(4) STRAVEN, FR. Inventaire analytique et chronologique des Archives de la ville de Saint-Trond, 6 dln. Sint-Truiden, 1886-1895.
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RAYMAECKERS (1), alhoewel deze laatste de juiste beteekenis
der instelling begrepen had (2).
Deze vertaling van Peerts door fr. presse is echter
valsch : er bestaat hoegenaamd geen overeenkomst, noch
woordelijke, noch zakelijke, tusschen Peerts, onder welken
vorm ook (3), en het woordje pers of zijn Franschen voorganger, zooals verder bewezen wordt. Dat het vroeg verouderde en minder bekend technisch woord in het volksbewustzijn
dooreengeloopen is met " perse " mag met VERDAM veilig aangenomen worden (4), doch doet niets ter zake en behoeft bij ons
taalkundig onderzoek niet in aanmerking te komen.

(1) RAYMACKERS, F. J., Coup d'ceil historique sur l'ancienne
industrie drapière a Diest, bl. 11 van den afdruk.

(2) Dit blijkt voldoende uit het volgende uittreksel :
" En 1315, la ville de Diest fut dotée d'une institution qui avait
une grande analogie avec nos chambres de commerce modernes et dont
le résultat devait être le plus avantageux pour l'industrie drapière : je
veux parler d'un tribunal qui avait la surveillance de la fabrication de
draps et autres étoffes de lain; it était composé de cinq (lees : quatre)
membres qui devaient examiner toutes les productions de ce genre,
préparées en notre ville, qu'ils scellaient d'un plomb, après avoir rempli
les formalités requises par le règlement. De là, les membres de cette
commission furent désignés sous la dénomination de Doyens de la
Presse ". RAYMAEKERS, op. cit. bl. 11 van den afdruk.
(3) In de Hasseltsche teksten komt het woord onder de volgende
schrijfwijzen voor :
1456 : dat piertshuys. Reg. 222 1534 : die Pertse. Bouwm. 1534fol. 111.
1535 fol. 14 vo.
1459 : die bloupirtse. Reg. 222 1570 : die Peers. Reg. 234 fol.
16 vo.
fol. 225 vo.
1460 : dat pirtshuys. Reg. 223 1586 : dye Peirtse. Reg. 237 fol.
fol. 18.
62 vo.
1490 : vandenpeertshuse.Bouwm. 1606 : dye Peertse. Reg. 240 fol.
1490-1491 fol. 4 vo.
16.
1504 : dat peertshuys. Reg. 226 1614 : die Peertse. Ligger Armetafel 1614-18 fol. 5. die
fol. 130.
lakenpeersse. Ibid. fol. 17.
1516 : die peerts. Bouwm. 15161663 : die peers. Reg. 251 fol. 178.
1517 fol. 16 vo.
(4) VERWIJS en VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek,
onder " perse ". -- Hierbij zij nu reeds opgemerkt, dat in den tekst, die
tot deze beschouwing aanleiding gaf, geen spraak is van een pers, maar
wel van een peerts, zooals verder bewezen wordt.
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Van meet af wilden wij tegen deze verkeerde opvatting
waarschuwen en, om alles te vermijden wat er eenigszins
aanleiding toe geven kon, hebben wij in de voorgaande blad
zijden overal den ouderen vorm Peerts gebezigd, en de verklaring er van tot nu voorbehouden, om ze afzonderlijk en met
eenige breedvoerigheid te behandelen.
Vooreerst durven wij uitdrukkelijk bevestigen dat het
woord Peerts niet ontstaan is uit het Fr. presse, maar wel uit
het Fr. perche, in de 14e eeuw door de Vlaamsche lakenmakers aan de Fransche terminologie ontleend (1), en in hun
technischen woordenschat, met eene bijzondere beteekenis,
overgenomen (2).
In het algemeen beteekent het afgeleide woord, gelijk
zijn stamwoord : " staak, roede, ook paal ", zooals bij

(1) 0. a. te Komen in 1359 en te Atrecht in 1377. Men leze
verderop deze twee teksten, getrokken uit de rijke bronnenverzameling van ESPINAS G., en PIRENNE, H., Recueil de documents
relatifs à 1'histoire de l'industrie drapière en Flandre, 1 blz. 170
art. 11 en blz. 621 art. 10. Brussel.
(2) De eerste vermelding van het Vlaamsche woord dagteekent
uit 1315, in eene keure waardoor de dekenij van de Piertse te Diest
ingesteld werd. De oorspronkelijke tekst is verdwenen, maar staat
in een ouden inventaris vermeld. Ziehier wat Raymaeckers over dit
allerbelangrijkst stuk weet mede te deelen :
" La charte d'érection, dont l'original se trouvait jadis aux
archives communales, porie le titre suivant dans la nomenclature des
diplómes de notre commune, que nous a été conservée par G. F.
van Surpele :
" Een perkamenten brief met vyf uythangende segels van den
heer Geeraert van Diest, gheconfirmeerdt vanden hertoghe van
Brabant, waermede geerigeerd es geworden die dekeny van de Piertse,
ende is aldaer gesegt dat de dekens jaerlyks rekening sullen doen
van alle boeten en callengen die sy sullen ontfangen hebben, waervan den Heer profiteert een derde deel, de stadt een derde deel
ende de Dekeny een derde deel, synde den brief van datum saturdaegs na Lichtmis 1315. " RAYMACKERS, op. cit. blz. 11 noot 3.
Als oudste nog bewaarde tekst waarin het woord voorkomt,
hebben wij in 1338, de keure van Oudenaerde, art. 58 : " ... ende
dat laken moet hi weder bringhen voor de warderers ter perchen ",
waarin de bijzondere beteekenis van het woord duidelijk zichtbaar is.
(Zie verder den volledigen tekst van dit artikel der Oudenaerdsche
keure).
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VERDAM (1) en in de oude glossaria (2) aangeteekend staat.

Volgens eenige schrijvers zou het woord ook in de vaktaal der lakenbewerkers met deze algemeene beteekenis voorkomen. Zoo schreef o. a. MAAS :
" Het woord persse (perssche, Fransch : perche) moet hier verstaan
worden in den zin van roede (barre). Het was dus een soort van stang
of balie, waar men de lakens op uithing of uitstelde " (3).

Deze noot van Maas wordt hier hoofdzakelijk aangehaald, omdat de schrijver er alle verwantschap tusschen Peerts
en pers verwerpt ; minder belangrijk echter voor ons onderzoek
is de uitlegging, welke hij van het woord geeft. Hij kent alleen
de algemeene beteekenis van stang of rek, waarop de lakens
uitgestald werden ; tot welk doel — bewerking of enkel toezicht -- wist hij niet ; daarom bleef de bijzondere beteekenis
hem onbekend, waarin het woord in de vaktaal gebezigd werd,
alhoewel de door hem aangehaalde teksten hem op het spoor
er van moesten brengen (4).
(1) Perche, pertche, pertse, peertse, perse, paertse. znw. vr. van
oudfr. perche, lat. pertica, staak, stang, roede, ook paal. VERWIJS
en VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, sub voce.
Verdam geeft talrijke voorbeelden van deze eerste en algemeene
beteekenis, nauw overeenstemmend met het Fransche woord, o. a.
uit den Rijmbijbel den beruchten tros druiven, door Calef en Josué
" an ene pertche " gedragen.
(2) Peertse : pertica, sudes. KILIAEN, Etymologicum. Antw. 1599
(derde en beste uitg.)
Peertse, staeck : pertica, sudes. POMEY, Fr., Novum dictionarium
belgico-latinum. Antwerpen, z. d,
Peertsche : percha, varal, pertiga, estaca, cuento. DE LA PORTE, A.
Schadt der Duytse ende Spaensche talen. Antw. 1659.
(3) MAAS P.-J. De Lakennijverheid te Roeselaere in de 16e eeuw,

blz. 12 noot 2. Roeselaere, 1900. — De tekst door Maas aangehaald
om de synonymie tusschen peerts en rek vast te stellen, schijnt mij
eerder het tegenovergestelde te bewijzen. Ten andere, de uitdrukking
" of gheevent pertse wijsen " is volstrekt onverstaanbaar en zal wel
aan een dwaling van den kopiist of van den zetter toe te schrijven
zijn. Ook de uiteenzetting van de bewerking en het herhaalde onderzoek van het laken, gelijk ze bij Maas voorkomt (blz. 12 en 13) is
chronologisch onjuist. Men vergelijke zijn tekst met de noot 3 op
blz. 12 en verbetere zijn " na gevold te zijn " (blz. 12 regel 5)
door : alvorens gevold te worden.
(4) Dit bewijzen al de opschriften van verscheidene hoofdstukken der cueren, waarin het woord verbonden wordt met warderers
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Peerts of perche beteekent nooit pers (fr. presse), en duidt
niet alleen stangen of roeden, ramen of rekken aan, waarop de
lakens onderzocht en niet bewerkt werden : de Peerts of het
Peerthuis is ook in het bijzonder " de rechtbank van den
" lakenhandel, een college of eene kamer van koophandel, die
" toezicht hield op de bewerking der lakens en andere wollen
" sto ffen " (1).
Volgens deze definitie, aan Verdam ontleend, is de Peerts
of het Peertshuis een lokaal, waarin de lakens, op een stadium
hunner bereiding, gemonsterd werden : er geschiedde daar geen
verdere bewerking van het laken, maar een onderzoek, gelijk
dit zoo dikwijls gedaan werd, alvorens de voltooide lakens in
den handel mochten komen (2).
Deze beteekenis blijkt uit de talrijke teksten, aan de keuren
der lakennijverheid ontleend ; edoch, alvorens deze op te
sommen, willen wij eerst de artikelen ontleden, in de voornaamste Glossaria aan het woord gewijd.
In zijn steeds merkwaardig doch, spijtig genoeg, onvoltooid Glossarium, schreef STALLAERT de volgende bepalingen :
of waranderers, d. i. onderzoekers; verder enkele teksten, door Maas
aangehaald, zooals : " ... de lakenen ... inde rauwe persse ghepasseert
ende te rechte geloyt zijnde ... comende ten uutersten loode ter
persse "... (blz. 12 noot 3). " ... dat men ter hoogher perse stellen
ende creeren zal zeven mannen ... omme de laeckenen wel ende te
rechte te loyene "... (blz. 13 noot 5).
De uitdrukking loyenen : onderzoeken, wordt hierdoor verklaard,
dat het goedgekeurde laken van een loodje voorzien werd.
(1) VERWIJS en VERDAM, Middelned. Woordenboek, onder
perche.
(2) "... un controle de fabrication, et ion sait que celle-ci était
l'objet d'un examen aussi minutieux que multiplié, qui s'étendait a toutes
ses phrases, sans en excepter une seule ". GAILLIARD, Glossaire
flamand, onder Persse.
" Om.. , moesten bevoegde vakmannen, daartoe behoorlijk genoemd,
de lakens onderzoeken, en dit niet enkel na hunne geheele afwerking,
maar tevens gedurende hunne vervaardiging. " MAAS, op cit. bl. 7-8.
" On voit par les règlements industriels que les " eswardeurs de la
draperie " apposaient des marques de plomb aux pièces après chacune
des opérations principales de la fabrication ". PIRÉNNE, H., Histoire de
Belgique, [3 bl. 266 noot 1. Brussel, 1909.
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of pertse, en perchenaer, pertsenaer, ook pertser : een lid van de
perche of kamer voor de lakenbereiding en den lakenhandel " (1).
Voor Stallaert beteekent het ww. peertsen dus het laken
onderzoeken in de peerts ; pertsenaer is de man die het onderzoek instelt en leidt ; pertse of peerts de kamer, waar dit
onderzoek gedaan wordt. Edoch, zonderling genoeg, spreekt
Stallaert ten slotte van de peerts als van een kamer voor
lakenbereiding en lakenhandel, hetgeen niet klopt met het
voorgaande : van bereiding was er geen spraak bij het pertsen,
wel van een onderzoek ; en de lakenbereiding in eene kamer —
welk gedeelte der ingewikkelde behandeling van het laken
wordt niet nader bepaald — lijkt me al even onaannemelijk als
de lakenhandel die, zooals algemeen gekend, op geen Peerts,
maar op de Lakenhal gedreven werd.
Stallaert was een specialiteit op het gebied der oude
woordkunde, voornamelijk der verouderde rechtstermen; men
mag aannemen, dat hij aan dit technisch woord niet zijne
geheele aandacht geschonken heeft. Ons dunkt, dat er iets
hapert in den logischen samenhang zijner bepalingen.
Wij behoeven dit niet grondiger te onderzoeken ; wij
onthouden hier slechts dat, volgens Stallaert, pertsen niets
anders beteekent dan : het laken onderzoeken in de perche of
peertse (2), en meenen hieruit reeds van nu af te mogen afleiden
dat de peerts het lokaal was, waarin dit onderzoek geschiedde.
(1) STALLAERT, K., Glossarium van verouderde rechtstermen uit
Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden 1886-1893.
(Onvolledig : van A tot Overdracht). Het artikel van Stallaert over
Peertse is mij slechts bekend uit de aanhaling die bij VERWIJS en VERDAM voorkomt, en die ik daar met bewondering aantrof : immers, in
het Glossarium van STALLAERT komt de letter P niet meer voor. De
heer hoogleeraar Dr. J. Verdam, dien ik hierover om inlichting bad,
was zoo vriendelijk mij het volgende mede te deelen :
" Van het helaas onvoltooide werk van uwen landgenoot Stallaert
waren eenige vellen afgedrukt (tot Poer, kol. 368), die niet tot een
nieuwe aflevering zijn aangegroeid, maar hier berustten in de drukkerij
van de firma Brill, van waar ik een exemplaar heb ontvangen, dat ik
voor het Mnl. Wdb. heb gebruikt. Ziedaar de oplossing van het inderdaad eenigszins moeilijke raadsel ".
(2) Deze beteekenis wordt duidelijk vastgesteld in tautologische
uitdrukkingen als peertsen ende trecken, peertsen ende warranderen,
peertsen ende visiteren, vooral peertsen ende zieghelen, zooals verder
blijken zal.
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lang en ingewikkeld artikel (1), dat met eene
verkeerde vertaling begint (2), en verder niet door klaarheid
uitmunt, om de eenvoudige reden, dat de zaak hem niet zeer
duidelijk voorkwam, zooals hij zelf erkent (3).
Zoo schrijft Gailliard, wiens artikel we vooreerst in het
kort zullen samenvatten, alvorens het in zijn onderdeelen te
ontleden.
GAILLIARD een

" Persse, paerdse. Terme de draperie. Semble indiquer une sorte
de mat ou traverse en bois, destinée au controle de la fabrication du
drap " (4).
Daarna verzamelt hij eenige gegevens om de technische
beteekenis van het woord vast te stellen, doch slaagt er niet
in. Volgens de Damhouder, door twee teksten vertegenwoordigd, is het woord als synoniem van raam of rek op te vatten ;
doch deze meening wordt dan voorloopig door Gailliard
verworpen (5).
Hij meent dat het overbrengen der lakens naar de persse
of paerdse niet het drogen, maar eerder het bezichtigen er van
ten doel had (6). Daarna keert hij tot zijn uitgangspunt terug
(1) GAILLIARD, EDW., Tables et Glossaire flamand de l'inventaire
des archives de la ville de Bruges par Gilliodts van Severen, onder het
vokabel Persse. Brugge 1879-1882.
(2) GAILLIARD, t. a. p. schrijft : Persse, Paerdse. Terme de draperie. Vieux fr. " tronc ". Deze vertaling is valsch, zooals hij zelf het in
zijn Supplément aanteekent : " Tronc correspond au flam. corn".

(3) " Nous ne nous rendons pas compte de la vraie signification
technique de ce terme ". GAILLIARD, t. a. p.
(4) Ibidem.

(5) " Damhouder le fait synonyme de rame... En tout cas, l'opération de la persse précédait celle du foulage, ce qui devrait, semble-t-il,
écarter toute idée de synonymie du mot avec rame ". Ibidem. Volgens
Espinas geschiedde het onderzoek van het laken ter peertze (a la perche)
gewoonlijk voor het vollen, misschien ook nog erna. La Vie LIrbaine á
Douai. II bl. 783.
(6) " Mais, d'après des textes, la mise des draps sur la Persse
semble avoir un autre but que celui simplement de sécher les pièces
avant leur envoi au métier a foulon; elle visait, au contraire, un
controle de fabrication, et 1'on sait que celle-ci était l'objet d'un
examen aussi minutieux que multiplié, qui s'étendait a toutes ses
phases, sans en excepter une seule ". GAILLIARD, t. a. p.
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en ziet in enkele teksten een nieuw bewijs voor de meening
van de Damhouder (1). Hij eindigt zijn artikel zonder uitspraak
te doen (2). Voor hem staat dit alleen vast : de peerts is geen
pers, en op de peerts is er geen spraak van het persen, d. i. de
laatste behandeling, welke het laken onderging (3).
Even zeker is het voor ons dat de Peerts het lokaal was,
waarin het laken gekeurd werd, alvorens eene verdere bewerking te ondergaan. Uit het artikel van Gailliard willen wij
eerst alle bewijzen voor onze stelling aanhalen ; daarna de
teksten bespreken, die er mee in strijd schijnen te zijn.
Vooreerst wijzen wij op de talrijke teksten, door Gailliard
verzameld, welke slechts van een toezicht op het laken in de
Peerts, zonder bewerking, gewag maken (4). Hierbij komt nog
dat de keurders van het laken, pertsenaers, pertseners of
persenaers geheeten worden (5), en dat persse of paerdse ook
het merk of lood aanduidt, waarmee het op de Peerts onderzochte laken geteekend werd (6). Vandaar ook de veelbetee

(1) " Voici cependant des données contradictoires, qui nous
ramènent a la synonymie établie par Damhouder entre la Persse et
la game, et indiquent le travail de la persse comme se faisant
postérieurement au foulage ". GAILLIARD, art. cit. blz. 491.
(2) " Toutes ces données, puisées a des sources bien diverses
et dont la comparaison ne sera certes pas sans présenter de l'intérêt,
pourront-elles contribuer a obtenir un jour une solution de la question
qui vient de nous occuper ''. Deze vraag van Gailliard meenen wij
bevestigend te mogen beantwoorden.
(3) " Il ne faut pas confondre l'opération de la Persse avec la
mise sous presse, dernière phase de la fabrication, dont le but est
de coucher parfaitement le poil et de lui conserver un aspect brillant
et solide ". Ibidem.
(4) Het schijnt ons overbodig, deze teksten hier weer te geven ;
wij vergenoegen ons met naar het artikel van G. te verwijzen.
(5) " Les warandeurs ou controleurs s'appelaient pertsenaers,
pertseners ou persenaers ". GAILLIARD, loc. cit. -- Over de " waardeerders van der peertsen " te Brussel, zie DES MAREZ, G., L'organisation du travail á Bruxelles au 15e s., blz. 269-273, Brussel, 1904;
over de " esgarderie spéciale de la perche " te Dowaai; ESPINAS, G.,
La vie urbatne de Douai au Mogen age I blz. 680 vlg. Parijs, 1913.
(6) " Le mot persse désignait aussi la marque dont le doyen
de la rame munissait l'un des plombs des draps soumis a son controle. Le plomb était appelé pertse loot. GAILLIARD, ibidem.
Versl,

1922

12

— 178-kenende uitdrukking " dekenij van de Piertse " en de gelijkheid
" peertsen = zeghelen " voldoende om, bij gebrek aan oorkonden, de beteekenis van de hier behandelde woordgroep
vast te stellen.
In het voorgaande is er steeds spraak van een onderzoek,
buiten alle bewerking van het laken.
Doch bij Gailliard komen ook teksten voor, waarin volgens hem geen spoor van een onderzoek te vinden is, daar het
woord Peerts er enkel synoniem van " raam of rek " zou
wezen. Het is G. echter ontgaan dat, van de drie door hem
aangehaalde teksten, er twee zijn, die werkelijk van een toezicht op het laken gewag maken, en dan niet als bewijs van
Over zulk een lood of merk vond ik de volgende aanteekening
in de stadsrekeningen : " Item betaelt aen Jan van Ryckel dat hy
den vogel vande voetboegencamer vernieuwt heeft, als oick een
merck voor de laeckenmaeckers gesteecken, 13 gl. Bouwm. 16071608 fol. 61.
Te Brussel werd in de XVe eeuw " der gulden camer segel "
gebezigd, om de onvoldoende lakenstukken te teekenen. Dit is dus
ook een " peertslood '' en geen eigenlijke ambachtszegel, daar het
voor dat tijdperk bewezen is " que jamais les corporations bruxelloises n'avaient été appelées a scelles des actes ". Cfr DES MAREZ, G.,
Les Sceaux des Corporations bruxelloises in de Ann. de la Soc.
d'Arch. de Bruxelles XVIII (1904) blz. 5 en 14 van den overdruk.
Enkele getallen over deze loodjes kan men vinden bij VANDEPEEREBOOM, A., Recherches sur la draperie et la gilde ou corporation des métiers d'Ypres, aangehaald bij PIRENNE, Histoire de
Belgique I blz. 266 en 421. Om deze getallen naar waarde te
schatten, zonder overdrijving, houde men rekening met de opmerking
van Pirenne (bl. 266 noot 1). Terloops wijzen wij er op, dat de getallen,
door Pirenne volgens Vandenpeereboom gegeven (blz. 421), niet overeenstemmen met een ander getal uit dezelfde eeuw (biz. 266), dat ons
stellig als overdreven of als drukfout voorkomt. — Cfr een Relevé des
plombs a sceller les draps achetés de 1304 a 1384 in de bronnenverzameling van ESPINAS en PIRENNE III blz. 809 en vlg. en de aldaar
aangeduide uitgave der Ypersche stadsrekeningen.
Het ongedagteekende Hasseltsch reglement (zie aan het slot van
dit hoofdstuk) geeft enkele inlichtingen over de talrijke zegels of
merken, die op het laken gedurende zijne bewerking geplaatst weren :
" Item, soe watte persoene oft persoenen die hon laken selffs
ziegelden oft deiden ziegelen in eyniger manieren metten cleynen
ziegel oft groeten ziegel, te weten hall ziegels (rouwe peertzziegel oft
wasse ziegels, dickziegels ende blouwe peertzziegels hier inne neit
begrepen, dan alleene hall ziegels)...
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synonymie tusschen peerts en raam, zonder meer, mochten
aangevoerd worden (1).
Er blijft dus maar één tekst over, welke eene bewerking
vermeldt, geen onderzoek, wat nog geen bewijs is, dat dit
laatste niet geschiedde. Indien volgens de Damhouder de
lakens aan den kleynen raem oft lege persse gedroogd werden,
alvorens naar de volderij te gaan (2), weten wij stellig dat zij
eerst aan de ramen nagezien moesten worden door de keurders
of waranders (3), alvorens men ze er afdoen mocht om naar de
volderij te zenden (4). Ten andere, Joost de Damhouder was
een rechtsgeleerde, geen vakman ; de laatste bijzonderheid is
hem wellicht onbekend gebleven. Een tekst aan hem ontleend
verliest dan ook veel aan bewijskracht, des te meer daar hij
alleen staat, want in een anderen tekst van denzelfden schrijver
over de hooge Persse, is uitdrukkelijk spraak van een onderzoek.
Het onderscheid dat de Damhouder maakt tusschen lege
persse (vóór het vollen) en hooge persse er na, heeft Gailliard
(1) " Item betaelt van eenen houte ghemaect in de halle omme de
lakenen over te slane als men ze beziet ende warandeert, ". Stadsrekeningen van Oudenburg, aangehaald bij Gailliard, t. a. p.
" ... deden de lakens gesuyvert, ende uyt de vulderye komende,
leggen op een hoogen raem, oft persse, dweers hangende aen twee
koorden ... zoo dat de zelve lakens ... moesten over dien grooten raem
getrokken worden, om hunne deughtzaemheid aldus teenemaal
t'ondersoeken. Desen grooten raem wierdt andersins genaemt de
hooge Persse. DE DAMHOUDER, by GAILLIARD, t. a. p.
(2) ... de kleinen raem of lege persse, alwaer de lakens vet en
ongesuyvert, van de weefgetouwen komende, op ramen oft persen
geleyt wierden, om die aldus door de zonne te droogen, eer dat de
zelve gesuyvert, opgemaeckt en in de vulderye gesonden wierden ".
DE DAMHOUDER, ibidem.
(3) Over deze esgardeurs des rames ou liches, zie ESPINAS en
PIRENNE, Recueil I blz. 34 en II blz. 85 a rt. 240 en ESPINAS, La
vie urbaine a Douai II 783.
(4) Dat aan de ramen een onderzoek van het laken geschiedde,
blijkt nog uit artikel LII der Diestersche keure van 1333: " Die
een laken van der ramen duet onghesighelt, hen si met orlove der
sigheleren, ocht dat hi de sigheleren niet hebben en can, ende hij 't dan
af duet met ghetughe van 2 gheburen, anders sal hij 's gelden
XX st. " VANNÉRUS, J., De Keure der Wollewevers van Diest van
1333 in de Verslagen en Mededeelingen der K. V. A., 1906 blz. 677
en vlg.
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uit het oog verloren, en daarom vindt hij later weer " des données contradictoires, qui nous raménent a la synonymie établie
par Damhouder et indiquent le travail de la persse comme se
faisant postérieurement au foulage " (1).
Niettegenstaande deze bescheiden opmerkingen, blijft het
opstel van Gailliard eene zakelijke bijdrage tot de geschiedenis
van het woord Peerts, en de grondslag voor alle verder onderzoek naar de juiste beteekenis er van, zooals blijkt uit eene
verhandeling van G. Willemsen over de Mechelsche lakennijverheid (2), en uit het artikel van Verwijs en Verdam, op het
zijne gebaseerd. Wij erkennen dan ook gaarne de groote ver'
diensten van den zeer bekwamen en meestal gelukkigen taal
vorscher (3).
(1) GAILLIARD, t. a. p. — Wij verzoeken den lezer, de door
G. geciteerde teksten uit te pluizen : hij zal er evenmin als wij " des données contradictoires " kunnen ontdekken. Overal wordt van een
onderzoek, nergens van eene bewerking gesproken ; dat dit onderzoek
nu na het vollen plaats grijpt, doet niets ter zake, en is hierdoor te
verklaren, dat het op de hooge peertze geschiedt. Dit onderscheid, zooals we reeds zegden, heeft G. niet genoegzaam voor oogen gehouden :
daarom is zijn artikel niet overal even duidelijk en zijne gevolgtrekking
te aarzelend, alhoewel het door hem verzamelde materiaal geen reden
daartoe oplevert.
(2) WILLEMSEN, G., La grève des foulons et des tisserands et le
reglement de la draperie malinoise de 1544 in de Bull. du Cercle
Archéol... de Malines XX. (1910) b1.115-190. Zie voornamelijk b1.160
n. 1 en 181 n. 2. Voor de verklaring van het woord Peertse, dat in het
Mechelsch reglement meermalen voorkomt, verwijst hij naar de " savante
dissertation " van Gailliard, in diens Glossaire ; edoch steunende op
zijnen tekst, besluit hij aldus : Il ressort clairement du texte qu'à Malines,
contrairement a ce qui se pratiquait a Bruges et dans d'autres endroits,
il faut entendre par peertse l'ensemble des opérations de controle que
subissait le drap après son achèvement complet. Ce mot désigne aussi
dans le présent reglement le local oii se faisait cet examen par les
peertsheeren ou préposés a la perche ". -- In eene latere. meer alge
meene definitie, is het hier gecursiveerde weggevallen, zooals wij verder
zullen zien.
(3) Over zijn Glossarium getuigen de uitgevers van de Documents
relatifs a l'histoire de l'industrie drapière en Flandre : " Le Glossaire
flamand de l'Inventaire, dressé par M. Edw. Gailliard, fournit aussi
d'utiles indications pour notre sujet et des essais souvent heureux
d'explication de termes techniques. " ESPINAS en PIRENNE, op, cit.,
I blz. 347.

1$1 Wat uit het voorgaande reeds genoegzaam gebleken is,
namelijk dat er geen gemeenschap bestaat tusschen de Peerts
en eene pers wordt uitdrukkelijk vastgesteld in het Middelnederlandsch Woordenboek, waarin aan de twee verschillende
begrippen twee afzonderlijke artikels gewijd worden.
Het door ons bestudeerde woord wordt er onder het
opschrift perche behandeld.
Na de verschillende bijvormen opgesomd te hebben, met
de oorspronkelijke beteekenis van " staak, stang, roede ", heet
het verder :
" Waarschijnlijk is het dit woord, dat uit de beteekenis roede
(" lengtemaat '' en " zinnebeeld van het gezag ") ontwikkeld heeft de
in sommige vlaamsche steden gebruikelijke opvatting rechtbank van den
lakenhandel (ook in den vorm piertse), een college of eene kamer van
koophandel, die toezicht hield op de bewerking der lakens en andere
wollen stoffen " (1).
Wij laten voor rekening van den schrijver de vergezochte
etymologische verklaring, voorzichtigheidshalve als " waarschijnlijk " bestempeld; van belang voor onze stelling is het
feit, dat alweer in deze bepaling van perche of peerts enkel
spraak is van een toezicht op de bewerking van het laken, en
hoegenaamd niet van die bewerking zelve. Het vervolg van
het artikel is eene herhaling van dat van Gailliard ; wij kunnen
ons dus vergenoegen met naar onze ontleding van dit laatste te
verwijzen (2).
(1) VERWIJS en VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek VI
sub voce. Zie ook : VERDAM, J., Middelned. Handwoordenb. bl. 643,
's-Gravenhalte, 1911. -- Voor het gebruik van het woord " roede " in

de vaktaal van het laken, is de volgende tekst belangrijk (Brugge
1277) : " so wat saye dat comt in die halle te beziene, dat smaelre es
dan die yzerine roede toe behord,..." ESPINAS en PIRENNE, Recueil I
bl. 349 art. 12.
(2) In het artikel van V. en V. troffen we de volgende slotbemerking : " Niet duidelijk is de beteekenis van pertze in een post uit een
rekening, aangehaald in FRUIN, Bijdragen N. R. IX 33 : " (een metselaar en zijn opperknecht metselden en arbeidden ieder 4 dagen aan de
deur) by der nyer pertzen ". Het woord wordt t. a. p. vragenderwijs
verklaard door poort, maar op welken grond blijkt niet. VI 271.
Voor ons is de beteeken's duidelijk : de nye pertze is hier, gelijk
overal, het nieuw peertshuis en de aangehaalde post beteekent : gewerkt
aan de deur van het nieuw peertshuis, ofwel — indien de gelijkheid bij
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Wij vestigen echter de aandacht van den lezer op den
veelbeteekenenden tekst, welke in het Middelnederlandsch
Woordenboek onder perchenaer te vinden is :
" Ao 1450 : dat de pertsenes van nu voortan gheen lakenen pertsen
zullen anders dan ter pertsen... die eenich (laken) ut(er) stede voerde
zonder ghelost (lees gheloot) en gheprent te sine van de pertsenaers ".
Verder op in het Woordenboek wordt, onder perse, de
gewone pers besproken. Hier komt een passus voor, waarbij
wij even stilstaan, omdat hij de mogelijkheid eener verwarring
tusschen de volgens ons scherp gescheiden begrippen in de
hand speelt. Men leest aldaar :
" Ook voor laken en andere stoffen is perse bekent geweest ; zoo zal
misschien op te vatten zijn Gild. van Utrecht II 219,62 : " " Van elch
half laken op die paerts zal die drapeniere geven enen halven stuver ". "
Prof. Verdam is zelf niet tevreden met deze uitlegging, om
wille van de t, die hij " in den vorm eenigszins vreemd " vindt.
Daarom voegt hij er bij : " beter wordt het woord verklaard als
een bijvorm van perche " (1).
Dit is ook onze meening, des te meer daar er nog andere
dan taalkundige bezwaren tegen de eerste verklaring te vinden
zijn. Prof. Verdam heeft alleen gelet op den vorm van het
woord, en niet genoegzaam acht gegeven op den zin, waarin
het voorkomt, en deze bewijst nochtans onbetwistbaar dat het
hier gaat om een onderzoek op de Peerts, niet om eene bewerking in de pers.
Vooreerst vestigen wij de aandacht van den lezer op het
voorzetsel, dat onmogelijk het begrip pers toelaat : men zou dan
zeggen in of onder de pers, maar voorzeker nooit op bezigen :
op die Paerts kan geen pers, maar wel het peertshuis bedoelen.
Dat het echter een onderzoek geldt en geen bewerking, blijkt ten
andere uit de betaalde som : " enen halven stuver ". Inderdaad :
= van onaannemelijk schijnen mocht : gewerkt aan een van de deuren
van een (bij Verdam of bij Fruin niet nader aangeduid) gebouw, en wel
aan die deur gelegen aan den kant van het nieuw peertshuis. In alle
geval, de verklaring van Fruin moet verworpen worden.
en
t. a. p. -- Van het woord in den hier
bedoelden vorm, met t, en in de beteekenis van pers (fr. presse) is mij
maar één geval bekend uit de 1 4e eeuw (Gent! 373).
en
II bl. 545 art. 499.
• (1) VERWIJS

VERDAM,

ESPINAS

PIRENNE
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wij durven gerust beweren, dat nooit iemand voor eenera
enkelen stuiver een gansch stuk laken, op welke manier ook,
bewerkt heeft. Dit was ten andere de gewone prijs die aan de
waardeerders van het laken, voor hun moeite bij het onderzoek,
per stuk betaald werd. Voor hen die stellige bewijzen verkiezen,
zijn er teksten in overvloed (1).
In het Middelnederlandsch Woordenboek dient de
Utrechtsche tekst van het artikel Perse naar het artikel Perche
verplaatst te worden (2).
(1) Ziehier eenige teksten, uit de rijke bronnenverzameling van
ESPINAS en PIRENNE geput :
Brugge, einde der XIIIe eeuw :
" Ende elc laken dat hevet sin boy an die ramen sal gheven 1 d. van
sinen loye ", I blz. 528 art. 7.
Oudenaerde, 1338 :
" Voert, so zal elc hebben die lakenne coert van eiken lakenne 1 d.
ende in vrihen jaermaercten 2 d. " I blz. 279 art. 100.
Aire-op-de-Lys, 1358:
" Item, ordonné est que tout drap et pièces... passeront par eswardeurs et... mettront un seel et aront pour cascun seel 1 d." I blz.16 art. 77.
Atrecht, 1377:
" Et iront li offices des foutons veir les draps et demi draps es liches
... et, s'il sont trouvé bien et deuement apparillié, le dit office y meitra
un signet de plonq, et pour ce faire ara 1 d. au foulon de chascun drap
ou demi drap." I blz. 171 art.19. -- Zie nog blz. 173 art. 24 en 228 art. 4.
Te Cassel, (1378) en te Douai, (1403) werd het dubbel betaald.
I blz. 615 art. 11 en II blz. 344 art. 7.
Ook te Mechelen werd van oudsher een stuiver betaald. Zoo lezen
wij in het reglement van 1544 (Cap. Peertse, art. 5) :
" Dat de peertsheeren schuldich sullen wesen dordonnansie dagen... tonderhouden om de lakene over te halene opten ouden loon van eenen
stuver ". WILLEMSEN, op. cit. in Bull. du Cercle Archéol. de Malines.
XX blz. 183.
[Overhalen : mirer le drap = examiner a contre-jour le drap étendu
sur la perche, pour voir s'il n'a pas de défauts ou de tares. SAVARY,
Dictionnaire du Commerce II onder Mirer. Parijs, 1723].
Te Hasselt, werd de taks door het reglement van 1448 vastgesteld :
" ...wellige waerderers neit meer loens hebben en sullen van elcken
laken dat sy gestaelt siegelen eenen alden swert oft die werde, ende der
dekenknape eenen groeten van elcken siegel ". Register Lakenambacht
I fol. 26.
(2) Betreffende de vaktaal van het laken, vermelden de uitgevers
van het hierbovenbenuttigde Recueil eene verkeerde vertaling bij V. en
V. die wij den bezitters van het groot Mnl. Wdb. hier mededeelen : " Le
huusgelt est proprement un droit percu sur les maisons. Mais a Gand,
it signifie, par suite d'un changement de sens qu'on ne s'explique pas bien,
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Deze verhandeling was sedert jaren voltooid en reeds
persklaar gemaakt, toen er onlangs een nieuw technisch Glos
sarium verscheen, door G. Willemsen, aan het slot van zijne
studie over de oude lakennijverheid te Brugge, Gent en
Mechelen (1). Zijne verklaring van het woord stemt letterlijk
met de onze overeen : Peerts, uit het Fr. perche, beteekent de
stang of roede, waaraan het laken onderzocht werd en daarom
ook, door metonymische uitbreiding van beteekenis, het lokaal
waarin dit onderzoek door de pertsenaers of pertsheeren
gedaan werd (2).
Dat deze beteekenis algemeen is, zal genoegzaam blijken
uit het hieronder verzamelde bewijsmateriaal.
FRANSCHE TEKSTEN (3)*
DOWAAI.
1250.
Veschi l'eswart de le pierche.
1. Li eswardeur de le pierce ont
fianceit qu'il eswarderont les dras et
les couvertures bien et loyalment.
4. Et si doivent venir a l'eswart
de bel eure qu'il puissent bien eswarder les dras, devant le cloke de
le viespree.

Over het onderzoek ter peerts.
1. De waardeerders der peerts
hebben beloofd dat zij alle lakens
en dekens wel en eerlijk onderzoeken zullen.
4. En zij moeten vroeg genoeg
met hun onderzoek beginnen, om
alle lakens vóór de avondklok na
te kunnen zien.

une erestation levée sur les draps, soit aux rames, soit au mesurage des
draps vendus par pièces entières a la Halle, ou a l'aune sur le marché.
VERDAM, Mnl. Wdb. III col. 757 se trompe en le traduisant par omslag
over de weefgetouwen. ESPINAS en PIRENNE II blz. 623 noot 1.
(1) WILLEMSEN, G., La technique et l'organisation de la draperie
a Bruges, a Gand et a Malines, au milieu du XVIe siècle, in de Annales
de l'Academie Roy. d' Arch. de Belg. 6e série VIII (1920) blz. 5 ss. en IX
(1921) blz. 5 ss.
(2) " Peertse = Perche a warder. Perche posée horizontalement,
sur laquelle on fait passer le drap pour l'examiner a contre-jour ou le
mirer, afin d'en faire le wardage ou l'appréciation. Par extension : lieu ou
se fait cette appréciation. WILLEMSEN, Glossaire des termes techniques,
s. v. Annales IX blz. 49 en 50.
(3) Een oud privilegie-boek, te Parijs bewaard, bevat eene onuitgegeven " ordonnance du comte Guillaume de Hainaut, faite a Valenciennes en 1312 concernant la fabrication et la vente des draps ". Cfr.
GACHARD, V., La Bibliothèque Nationale, Notices et extraits I blz. 300.
Brussel, 1875.
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Bans de 1e pierche.

Schepenban over de peerts.

On fait le ban que kiconques
ara drap ki soit en forfait de l'eswart de le pierce... con doft tantost
ce drap aporter en le hale par
devant eschevins. Et li eschevins
le doivent faire colper en trois
pieces (1).

1. Het is bevolen dat, indien
eenig laken bij het onderzoek op
de peerts slecht bevonden wordt...
dit laken terstond op de hal voor
schepenen te brengen. En de schepenen zullen het in drie stukken
doen snijden.

KOMEN.
1359.
...Et se il fust que eschevin et li
drappier de la ville de Commines
voulsissent avoir les draps eswardés a un perce quant il seront
tissus, ce soit a leur volonté (2).

En indien de schepenen en
lakenmakers van de stad komen
wenschten dat de lakens op een
peerts onderzocht wierden na
geweven te zijn, dat dit volgens
hun wil geschiede (2).

ATRECHT.

1377.
...Item, que tout drap qui serront
porté a la maison de le Vingtaine
pour veir a perce par ledit office de
la Dousaine, soient délivré as tisserans des le vesprée qu'il les y aront
portés, ou cas que it serroient sanz
meffait (3).

...Item, dat alle lakens die naar
het lokaal der Twintig gebracht
worden, om door de voors.
Twaalfmannen gepeertst of onderzocht te worden, aan de wevers
moeten teruggeleverd worden
's avonds van den dag waarop zij
ze gebracht hebben, indien ze zouden fout geweven zijn (3).

(1) ESPINAS en PIRENNE, Recueil... II blz. 28 art. 222 en 73-74
art. 236 en 237. Het in stukken snijden of verbranden was de
gewone rechtspleging over het slecht bereide laken. Eene meldenswaardige uitzondering vindt men te Béthune in de 14e eeuw, waar twee
derden van het veroordeelde laken onder de armen uitgedeeld werden.
Iidem I blz. 332, art. 17.
(2) ESPINAS en PIRENNE, Recueil I bl. 621 art. 10.
(3) Iidem, bl. 170 art. 11. --- Bovenstaande opsomming kan nog
voortgezet worden, dank aan de hiervermelde bronnenverzameling,
waarvan het derde deel onlangs verscheen. Zoo lezen we b. v. dat men
te Rijssel in 1384 geen laken verwen mocht, alvorens het te hebben
" aporté ou fait aporter a l'eswart des maieurs de le perche ". ESPINAS
en PIRENNE, III blz. 26.
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OUDENAERDE.
1338.
Voert, so wat manne die laken heeft dat waerpstrijpt es, dat hi dat
mach vervarwen... talsulken termine als hem de warderers setten zelen.
Ende dat laken moet hi weder bringen vor de warderers ter perchen (2).
KORTRIJK.
1401.
Item, negheen blaeuvaerwere noch rootvaerwere... zal moghen
coopen oft doen coopen jeghens de drapiers eenige lakenen, zij ne wesen
eerst ghejugiert van den zeghelaers vander grooter perche (3).
DIEST.

1414.
Dits verdraghen van scepenen, rade en dekenen... dat die dekenen
sullen moghen peertsen (zeghelen) 8 daghen lanc, allen tijd metter
clocken voer die vier vriemerckten, dats te weten te Antwerpen, te Berghen, alsoc te Brugghe merct en alsoc te Colene, en in twee Vranckenvoertsche messen (4).
MECHELEN.
1544,
Item, dat egheenre lakenmakere geoorlooft wesen en sal... om opte
peertse den zegel der croonen te halene.
... ten eynde dat die van der peertsen merckelyck mogen weten
dat in datselve laken gebreck is, ende daeromme tselve niet lichtelyck
en laten passeren maer wel oversien, ende de gebreken visiteeren... (5).
(1) Terloops weze hier nogmaals herinnerd aan een Diestsche oorkonde uit 1315, welke de instelling van een dekent' van de Piertse in
deze stadt vermeldt, doch waarvan het oorspronkelijke jammer genoeg
verloren is.
(2) ESPINAS en PIRENNE I bl. 273 art. 58.
(3) lidem bl. 674 art. 9.
(4) RAYMACKERS, op. cit. bl. 12 n. 2.
(5) Bull. du Cercle Arch.... de Malines XX (1910) blz. 164 en 174.
Zie nog blz. 172, 177 en voornamelijk 181 en vlg.
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BRUGGE.

1544.
Item, indien de voorseide deken ende eedt vande voors. draperie
bevinden dezelve raeuwe lakens wel ghecruust ende gheweven tzyne,
zullen die gheven tloot van den perdse daertoe Bestelt...
Item, naer dat dezelve lakens alzo ghevisiteert ende ter perche
ghepasseert zullen zijn... (1).
GENT.

1546.
Item, men zal deze lakenen wel versien ende daernaer wel
plaineren al eer zy comen ter peertsen... Ende aldus gebrocht upde
halle ter peertsen, daer zullen de waerderers jugeren de fynhede van
der wullen, de zuverhede van den smaute, de wel ghemaecthede van
den rechten ende van den haverechten, ende tghewichte ten minsten
van acht steenen ende eersen halven... (2).
ROESELAERE.

1564.
Es gheseyt en ghestatueert dat de lakenen ghecamt ende welgheweven ende inde rauwe persse ghepasseert ende te rechte gheloyt
zijnde, de vullere wert ghehouden die te vullene ende te werckene met
behoorelike stoffe ende substancie, ... comende ten uutersten loode ter
persse...

Dat de voornoemde curiers ter raeuwer pertsse alle daeghen
huurlieden zullen gereet vinden, boven up de halle, van sachternoens
ten tween en half totten drien... Es gheseyt ende gheordonneert dat men
ter hoogher perse stellen ende creeren zal zeven mannen... (3)

Men voege deze teksten bij die, door Gailliard verzameld,
men houde rekening met onze verklaring van duistere of als
dusdanig voorgestelde plaatsen, en men zal met ons instemmen
als wij besluiten dat op de peerts ,— onder welke schrijfwijze
(1) Annales de l'Académie roy. d'Arch. de Belg. 6e serie IX (1920)

blz. 10, art. 30 en 31.
(2) Recueil des anc. ordonnances des Pays-Bas, 2e s. V (1910)

blz. 274.
(3) MAAS, P. J., De Lakennyverheid te Roeselare

13, n. 3 en 5.

blz. 12 n. 3 en
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het woord ook verschijne --• door de waerderers het laken enkel
nagezien, niet bewerkt werd, en het woord peerts dus het lokaal
aanduidt, waarin dit onderzoek geschiedde, en dus ook vertaald moet
worden, tegen Gailliard en anderen in, non pas comme la presse,
mais comme le local ou s'exergait un controle sur les draps (1).
In het licht dezer gevolgtrekking willen wij ten slotte de Limburgsche Peerts-teksten aanhalen, en de vertaling er van naar ons
stelsel verbeteren.

LIMBURGSCHE TEKSTEN,
SINT-TRUIDEN.

1485.
TEKST.

VERTALING.

Si les draps présentés a
Item, dat oft soe gheviele dat die laickenmai- la presse sont renvoyés
ckers teynden als zij eens au foulage,...
ter peersen comen weren,
ende wederomme ghewesen worden te meesteren.

VERBETERING.

Si les draps (foulés) présentés au contróle à la
Perche sont renvoyés au
foulage, (parce que mal
foulés)...

1560.
Les préposés de la
Noch zijn die selve eens
ende hebben verdraghen presse devront mesurer
dat die ghezwoeren pier- tous les draps a l'état brut
schers allen rauwe lake- et tels qu'ils viennent du
nen meeten sullen op die métier.

Les controleurs ou esgardeurs devront mesurer
tous les draps bruis au
local du controle, appelé
la perche.

piersche.

Noch... dat soe wanneer eenich laken rauwe
van den getouwe, ongepierts in die wasserye
weere oft worde gedrag e n,...

Tout drap brut venant
du métier, qu'on trouvera
ou qui sera envoyé au
lavage sans avoir été

...sans avoir été examesuré par les préposés miné par les préposés de
de la presse...
la perche ou du controle...

(1) In een Latijnschen tekst uit Yperen wordt in 1387 het " gepeertste "
laken als pannes sigillatus ad perticam vermeld. ESPINAS en PIRENNE, III
blz. 658. — Het is niet mogelijk voor alle gevallen met zekerheid vast te stellen,
in welk stadium der bewerking het laken op de peerts onderzocht werd, des
te meer daar in andere teksten het woord nog steeds de stang beteekende,
waaraan het laken " ter visitacie " gespannen werd. (Cfr o. a. Annales Ac.
Arch, VIII blz. 131). Over het algemeen kan men zeggen, dat het onderzoek
ter Peertse -- indien eenig — het laatste was, waaraan het laken onderworpen
werd : " het uuterste vonnesse ". Zoo lezen wij bij Willemsen : " chaque
pièce, lorsqu'elle arrive a la Peertse ou a appréciation finale et définitive ".
(Annales VIII b1.125 en 156).
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Item, dat die vier
gezwoeren piertschers
schuldich sullen syn die
voirgenoemde lakenen te
piertschen ende te meeten, alle dagen eens, te
weten ten twee uren...

...wanneer die blauwe
laickene ter piertschen
comen.

Les quatre contróleursLes quatre préposésjurés de la presse mesu- jurés exarnineront et mereront les draps en sureront les draps en
question, tous les jours, question, etc.
a deux heures...

...quand ils seront présentés á la presse.

...quand ils seront présentés au controle, a la
perche.

1564.
Ende om sulcks seickerlicken te geschieden ind niet versteycken te werden, sal een yegelick, sulligher sortteringhen ind meicksel laicken maekende,
gehalden syn die te bringen op der hallen, voer die gezwoeren piertschers oft
waerdeerders van der drapperyen,...

1623.
XVII. Ordinantien der

XVII.Ordonnances
gesworen peertsers oft pour les rewardeurs ou
contróleurs jurés.
keurmeesters.

Premièrement, tous les
In den eersten, sullen
allen die voirs. laeken draps prémentionnés vien- viendront au controle a
la perche.
ter peertsen comen...
dront a la presse...
Ten tweeden, sullen
Deuxièmement, tous les
alle rauwe laeckenen ghe- draps bruts seront visi- seront visités et contrólés
visiteert worden op die tés et contrólés sur la a la perche.
presse...
peertse, oft...
Ten vierden, als die
Quatrièmement, quand
laecken sullen ghewassen les draps seront lavés, le
zyn, soo sal den wesser laveur sera tenu de prégehouden zyn het voirs. senter les dits draps a la a la perche ou local du
contrôle.
laecken ter peertsen te presse... (1).
brengen... (1).

33. Item, soe sal men
mogen maken allen laken
die goet genoich syn van
wollen, swert oft roet; die
loken laken sal men gruyn
oft biouwe moegen maken, ende die sullen vyff-

HASSELT.
1433.
33. Item, on pourra
rendre noirs ou rouges
tous les draps dont la laine
est suffisamment bonne;
les draps dits loken, on
pourra les faire verts ou
bleus, et ils auront une

(1) STRAVEN, FR., Inventairë des Archives de Saint-Trond II blz.135, III
blz. 14, 33 en 338.
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getouwe, ende die sal men métier ; on les apportera
witter peertsen brenghen, blancs a la presse et on
ende waerderen oft sy examinera s'ils sont suffidaertoe wael gemaict syn samment bien faits pour
van meecksele (1).
cela, en ce qui regarde la
fabrication (1).
37. Item soe ist geordi37. Item, it est ordonné
neert dat men van nu voert que dorénavant, t r o i s
drye dagen in die weke... jours par semaine... les
deze vuerscreven bellar- rewards (2) tireront et
de (2) trecken ende peert- presseront les draps (3) ;
sen suelen ; ende dat die les doyens... n'agiront pas,
dekenen... eghenen van- en ce qui concerne les
den vuers. lakenen anders draps précités, autrement
doen en sullen dan den avec l'autre, mais le feront
eenen alsoc den anderen, sans partialité...
sonder partye daer in te
hebben...
De plus, on mettra la
Ende voert meer soe sal
men die peertse leggen presse à la halle, et là on
opder hallen ende daer tinera les draps précités,
salmen die vuers, laken et les doyens seront prétrecken ende daer sullen sents... et ces draps seront
die allen bij sijn...; ende liés avec un signe pareil,
die laken sullen verbon- savoir le signe avec un
den sijn met eenen gelij- noeud ; et lorsqu'on aura
cken teken, te weeten dat tiré les draps, on enferteken met eenen knope ; mera le sceau, afin que
ende als men die laken personne n'y ait accès, a
getreckt heet, soe salmen moins que tous ne soient
den ziegel sluten, datter présents lorsqu'on tire,
niemant toe gaen en mach, comme il est prescrit.
sy en sullen allen daer by
sijn als men trecken sal,
gelyck als vuers. is.

on les apportera blancs
au controle, et on exami-

nera s'ils sont suffisamment bien faits pour cela
(c. à d. pour être munis
de la marque du controle).

les draps dits bellaert (2)
seront visités et marqués;

De plus, on établira ce
contróle a la halle, et la
on visitera...

... ; et lorsqu'on aura
visité les draps.

lorsqu'on examine les
draps.

(1) Recueil des Ordonnances de la principauté de Liege I blz. 567. —
Afschrift en vertaling van het Hasseltsche reglement werden door den heer
H. VAN NEUSS bezorgd.
(2) In het Recueil des Ordonnances staat bewarde, vertaald door rewards.
Dit is eene verkeerde lezing van den kopiist, die 11 voor w aanzag. Men leze
dus bellarde. Over dit soort laken, zie DES MAREZ. G., L'organisation du
travail à Bruxelles au 15e s., blz. 288-290.
(3) Hierbij teekent Van Neuss aan : " La traduction de cette phrase est
douteuse ". Mij schijnt de vertaling niet " douteuse ", maar " fautive " : trecken
ende peertsen = onderzoeken en teekenen of zegelen. — Voor deze bijzondere
beteekenis van trecken, vgl. een Waalschen tekst uit 1403, bevelende " que
tous les draps qui venront au séel, soient mis et saqués a le perche, afin que les
deffault y soient mieux avisées ". ESPINAS en PIRENNE, II p. 324.
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1448.
Ordinancien totter waerderingen vanden stale.

Scoutit, Burgemeester, gesworene ende raet der stat van Hasselt
verdragen syn ende gewilcort hebben dese ordinancie onderbescreven
voertaen tewigen dagen te helden, om die staele vanden geweeden lakenen
die swert syn sullen ter piertsen comende, eerbaerlick gevyssent (1) te
werden, gelyck in anderen goden steden.
(De vier waerderers zijn verplicht)... ende gene lakenen te piersen
nocht visiteren, sy en syn int water affgesteken ende uutgespuelt geweest.
... so sullen sy te twee tyden sdaechs ter piertsen comen, te weten

van halff merte tot (2) sente Remeismesse, omtrent acht uren smorgens,
ende van sinte Remeismesse tot halffmerte te negen uren smorgens oft
daer omtrent, ende altijt zy winter, zy zomer, omtrent twee uren nader
nonen, ende dan die lakenen die dan getafelt bracht sullen syn... te
trecken ende te visiteren (3).

Einde 15e eeuw.
" Item alle blouwe laken die ter peertsen comen ende uutgeslaghen
werden ende weder comen ongebeitert sullen verbueren van ellichen
laken zesse stuvers.
Item een blouwe laken dat drij werff uutgeslaghen wurdt... des sullen
die peertsers alst ierst werff uutgeslaghen wurdt, slaen een loet ongeprent...
Item alle laken sullen wael ende vast geweven werden ende neirgens
anders gepeirst noch gewarrandeirt... ende oft yemants syns selffs laken
metten peerts zieghel zieghelden anders dan die peertsers sullen ver-

bueren dry hornsgulden.
Item die waerdeirders vander wasse peertsen sullen die genopte
laken gelyck den gewassen laken waerderen " (4).
1540.
" Item ellick sall syn mercke stellen geweven oft geneygt int laken
eert ter rouwer peertsen comen sail.
(1) Gevyssent of gevissenteert (gevisiteerd) = onderzocht.
(2) Het handschrift geeft de onmogelijke lezing so aan.
(3) Register van het Lakenambacht, I fol. 25 vo en 26.
(4) Uit een reglement zonder jaartal in het Hasseltsch Ordonnantieboek I fol. 240.
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" Item oft yemant syn lakenen rouwede oft dede rouwen, gevolt
synde, eere dat ter peertsen geweest hedde om te visiteren syn breygdie,
sail verbueren... (1).
1557.

Es noch ten selve mael verdraghen met den vier ambachten dat men
dye half verve dye men noempt halve stael sal ter peertsen brenghen
ende aldaer ghevisiteert werden, ende alsdan ghesiegelt worden, met

honnen behoirlicken sieghel ende dat in alder vueghen ende manieren
ghelyck alst a8 LXXVII verdraghen est geweest. " (2).

Om het al te besluiten, zeggen wij dit :
Het Fransche woord perche, " stang of roede, ook paal "
werd met deze algemeene beteekenis in het Middelnederlandsch
overgenomen.
In de vaktaal van de lakennijverheid werd echter, sedert de
14e eeuw, aan het grondwoord en zijne afleidingen eene bijzondere beteekenis toegekend, uit de oorspronkelijke algemeene
beteekenis ontstaan.
Peertsen beteekent aldaar het op perchen of staken uitgestalde laken onderzoeken en goed- of afkeuren ; dit onderzoek
werd ingesteld door de peertsers, onder hunne verschillende benamingen, zooals pertsenaers en perchenaers of, in
samenstelling, roupeertsers, blau peertsers, wasse peertsers,
enz. (3). Door het grondwoord perche of peettse, dat oorsprong
(1) Ibidem fol. 251 vo. (geneygt = genaaid ; syn breygdie = zijn

breedte).
(2) Register vanden opdoen vanden wyn ende vanden ordonnancien van vier ambachten (zonder fol.).
(3) Dat het moeilijk ambt van peertsenaer niet altijd met dank

aanvaard werd, bewijzen de volgende teksten uit 1382, door den heer
baron de Pauw opgeteekend :
" Jan van Steenvoorde, ghecalengiert van dat hi wardein van der
perche ghesyn zoude hebbe, ommedat een onnosel man ende t'officie
niet veilen en deide, pais omme 120 p. "
" Jan de Witte, ghecalengiert van dat hi pérchenare was, ommedat
hi ghelt boot omme van den officie quite te sine... pais omme 60 p. "
N. DE PAUW, Froissart's Cronyke van Vlaanderen, II Rekeningen,
le deel, blz. 278 en 279. Gent, 1900. (Uitg. der K. V. A.)
Bedrog in het uitoefenen van zijn ambt had voor den peertsenaer
gewoonlijk het verlies er van, soms zwaarder straffen ten gevolge. Talrijker en strenger waren de veroordeelingen van hen, die de peertsheeren
beleedigden of mishandelden, ofwel het peertslood ontvreemden of
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kelijk den staak beteekende, waaraan men het laken onderzocht,
werd daarna dit onderzoek zelf aangeduid, en voor zoover het
in een bepaald gebouw geschiedde, was Peerts of peertshuis het
lokaal voor dit onderzoek bestemd, terwijl peerts of peertsloot
ook het merk of loodje aanduidde, dat aan de " gewarrandeerde"
lakens gehecht werd. De ALGEMEENE beteekenis van peerts is
echter : onderzoek ; vandaar eene uitdrukking als ter peertse
komen op de halle, die wij in een Hasseltsch reglement
aantro ffen.
Onherroepelijk staat vast, dat de geheele woordgroep het
begrip ONDERZOEK (---S EN, --ER) uitdrukt, en alle bewerking of
bereiding van het laken uitsluit. Daarom mag het woord nooit
door presse, maar wel door contróle (local of marque du contróle) vertaald worden (1).

vervalschten. Gewoonlijk werd de schuldige gebannen; soms met gevang
bestraft en dan wel eens in het Peertshuis zelf opgesloten. Zoo lezen we
in de rekeningen van Rijssel voor 1364 :
" Item pour le fret de warder en prison á le perche par 2 jours
et 3 nuis un vallet Jaquemon Quadebouche, Toulon... " ESPINAS en
PIRENNE, III blz. 33 en verder, voor Yperen, blz. 653 en vlg.
(1) Het hier behandelde woord, door volksetymologie vervormd,
vinden we te Hoei, waar " chaque pièce de drap devait porter le stel du
métier ; l'examen des draps avait lieu dans la paire, près de l'église
St-Remy ". DUBOIS, R, Les rues de Huy, bl. 240. Hoei, 1910 (Annales
du cercle hutois des sciences et beaux-arts, XVIIe deel).
Vent 1922
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

546. — LEGHER, BELEGHEREN en LEGHEREN.
Spr. van landerijen, eigendommen, huizen en renten, die
aan heeren, of aan eene instelling, •— b. v. kerk, disch of armbestuur, toebehooren, wijst BELEGHEREN op het Opmaken,
door een landmeter, van den " legher " of ligger daarvan .
Teksten bij K. Stallaert, h. v. Verdam zegt, dat Belegeren in
het Mnl. Beleggen of Beliggen heet, maar zulks is ons niet
gebleken.
Archief der 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 241 : " Legher van eene rente van... " — Het stuk begint in dezer
voege : " Beleghert by my J., ghesworen landtmeter..., de besettinghe
van eene grontrente van... " (Akte van 1633.)

P. Gilliodts, in zijn boek getiteld Examen der Landmeters
schrijft op blz. ix van de Voorreden :
" De Landmeters onder het Brugsche Vrije hebben altijd van
" in de gereculeerdste tijden buyten alle andere in het Neder" land uytgemunt in alle de deelen van deze Konste (de
" Geometrie), en naementlijk in de Géodesie, de maniere van
" te belegeren, en de Ommeloopers wel te verstaen en te
" interpreteren ". En op blz. 275: " Het is bovendien noodig
" de landen in hunne gelegentheden duydelyk met zyden
" ende abbouten te konnen beschryven, het welke men naemt
" belegeren... ".
voor het Brugsche Vrije,

De LEGHER, LEGHERE, of Ligger, was, zooals De Bo zegt,
het Register waarin de eigendommen van Kerk, of Disch,
" enz., beschreven staan, met de namen van de pachters en de
" betalingen ". Een tekst aldaar. Men zie ook teksten bij
K. Stallaert, v° Leger, 2°. Andere volgen :
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oud nr 1824, voorloopig blauw n r 3463 : " Dit es den legher van den
lande daer dit ynsterment (instrument) mencioen of maect ..., ende es
een ghemet lands ligghende ..." (Strookje perkament, van in Aug. 1467.)
Id., Fonds Klooster Sarepta, Charters, oud nr xxii-8-50, voorloopig
blauw nr 162 : " Dit es tverclaers, leghere ende abauten vanden lande
up den tyt van nu toebehoorende den cloostere van Sarepte... " (1523.)
Weale, Les églises doyenné Dixmude, 2e deel, blz. 83 : " Betaelt
aen monsieur J., over tmaecken van een nieuwen legher van de kerke
landen, met het leveren van het fransiin.... '' (Rek. 1703-1704.)
LEGER, LEGHER, is eigenlijk niet, spr. van landen of huizen,
gelijk te stellen met Ligging, Fr. Situation, zooals Stallaert,
v. Leger 1 ., zegt. Er is iets meer door dat w. bedoeld : het
geldt nl. de Omstandige beschrijving van land of huis, de
nauwkeurige opgave van de GROOTTE ENDE LEGHERE, --r zooals
gemeenlijk gezegd wordt, — van de " Situacien ende leghers
van den huusen ", van de " Leghers van elcken sticke... by
zyden ende abouten " (Teksten bij Stallaert) :

C.-P. Serrure, Vaderlansch Museum, IV. 112 : " ... in de verclaringhe te doene, ter begheerten vanden voors. ghecommitteerden,
aengaende der grootte ende leghere van elc goedinghen, hetzij bij
haren eeden of van haren pachteren ..." (Akte, Gent, 1438.)
Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Brugge, Charters,
voorloopig blauw nr 843: " Ic J., gheve over in rechten rapporte... de
grootte ende leghere van drie leenen die... " (Akte van 12 jan. 1503.)
Placcaet-boeck van Vlaendren, Eerste boek, blz. 333: " Behoudens goede justificatie ende verclaers van grootte ende leghere van
lande ..." — "Over te brijnghene de rechte verificatie ende justificatie
van den leghers ende grootte... "
Vandaar het ww. LEGHEREN, dat eene variante van ons
BELEGHEREN iS :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Reg. nr 827, of " Ferie "
1457-1467, fol. CCV : " Eene aervelike rente..., ghemeten ende ghelegert
int jaer 1464 bi Joris Lauwers als landmetere ende voort biden personen
diere in ghelandt zijn..., ende is bezet up... "
Id., Fonds Kasselrij Veurne, Charters, oud nr 5950, voorloopig
blauw nr 894 : " 18 ghemeten... lands..., ghemeene ende onverdeelt in
ontrent 28 ghemeten... lands, breedere gheleghert volghende tselfs
Marcx deellot hem ghesuccedeert by den overlydene van..." (12 April
1568.)
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Beleghertheid, Belegertheyt is hetzelfde als Leghere
(= Ligger), waarover hierboven. Het luidt

GROOTTE ENDE...

BELEGHERTHEID :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Veurne, Charters,
oud nr 5919, voorloopig blauw nr 863: " Ick P. gheve over in rechten
rappoorte... de grootte ende nieuwe beleghertheit van eenen leene
dat... " (Akte van 31 December 1567.)
Id., Fonds Kortrijk, Charters, voorloopig blauw nr 556 : " Ende
vuyt mynen voors. leene zyn ghehouden twee bunderen lants, ligghende
an..., die my jaerlicx ghelden... zes rasieren hevene ende vier capoenen,
vallende in elc jaer Sinte Stevens dach in den wintere, wanof de
ghelders vande selve rente ende belegertheyt vande voors. subjecte
landen hier naer volghen... " (Akte van 27 November 1651.)
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 274: " Belegertheden
van landen..., (Cout. homol., van 1619.)

547. — ACHTERLAND, AGTERLAND.
Er is spraak van " Achterlanden " in zeker Register van
de watering van Vladsloo. Het woord wordt aldaar in tegenstelling met " Voorland " gebruikt en wijst op Achter lig.ghende landen ", derhalve op landen die niet in de nabijheid
van eenen dijk liggen en waarvan diensvolgens de " suatie ", of

het lossen van het water, minder goed kan geregeld worden :
Alfr. Ronse, Register... van alle de waterloopen etc. der watering
van Vladsloo-ambacht, blz. 20 : " De pasturagen. weyden ende bedryf
van alle de voorlanden..., dalen ende agterlanden van dien, volgen met
den zelven dyck aen de wateringe in eygendom... (1775.)
Id., op. cit., blz. 58 : " Aengaende de pasturage ende garssinge van
dezen dyck, met den achter ende voorlande tot den waterganck,
is... " (1775.)

Door het gebrek aan regelmatige "„ suatie ", stonden de
" achterlanden ", in de watering van Vladsloo, des winters
in gevaar overstroomd te worden :
Id.. op. cit., blz. 39 : " Dan alzoo de zelve brugge van onder maer
de wydde en heeft van vyftien voeten ..., is grootelykx te beduchten dat
de suatie daer door des winters ende in vloeden zoodanig zal gealtereert
worden, dat alle d' achterlanden in perykel staen van daer door gein
nundeert te worden ,.." (1775.)

EDW. GAILLIARD.

HISTORIE
VAN

SIELiR ANNEESENS
DOOR

Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

I.
Dit is de titel van een handschrift uit de 18 e eeuw,
waarin ons de terechtstelling van den vromen deken verhaald wordt. Het draagt handteeken noch jaartal, doch
de bijzonderheden welke er in voorkomen, zijn niet
zonder belang. Laten wij er een oogenblik bij verwijlen.
Den 19 September 1919, was het tweehonderd jaar
geleden, dat FRANS ANNEESENS, boetmeester van de
St.-Nikolaasnatie en dienend deken van het Schaliedekkersambacht, te Brussel onthalsd werd. — " Die man, een
zestigjarige grijsaard ", zoo schrijft L. Van Ruckelingen (1), — " behoorde tot een der gegoede burgerstanden
van Brussel. Ervaren in de keuren en vrijheden der
gemeente, was hij dikwijls de voorspraak des volks
geweest; zijne wijsheid, zijne welsprekendheid, zijne
onverschrokkenheid, zijn onbesproken handel en wandel
hadden hem boven al de andere boetmeesters der natiën
doen uitmunten; zijn invloed was zeer groot op zijne
medeburgers. Schuldig of onschuldig zal hij voor allen
(1) Cfr. Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden. Karel VI,
door L. Van Ruckelingen (deknaam van wijlen Lod. Mathot). Drukk.
J. P. Van Dieren, 2e druk, 1876. Blz. 73.
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boeten. Zes maanden duurde het rechtsgeding. De Raad
van Brabant ploos al de beschuldigingen uit : schriften,
woorden, daden, gebaren zelfs werden tegen den man
aangevoerd. Men vindt echter weinig schuld in hem.
Wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft, bleef meestal
binnen de palen der wettigheid; vele beschuldigingen
werden weerlegd, andere waren niet gegrond ".
" Van dien eenvoudigen werkman, spreke men met
" eerbied '', — zoo schreef weleer Th. Juste ; — " door
" zijn heldhaftige kloekmoedigheid nam hij plaats in de
" rij onzer roemweerdigste landgenooten. Onverschrokken
" verdediger der gemeentevrijheden, stierf hij martelaar
" zijner vaderlandsche overtuiging, en, ja, zijn naam ver" dient in gouden letteren geboekt te staan in 's Lands
" Annalen " (1).
Dit zal wel. Maar ook staat in 's Lands geschiedenis
de schande geboekt, welke die dood op markies de Prié
en op zijn handlangers getrokken heeft.
Markies de Prié was de oostenrijksche gevolmachtigde Minister, die het landsbestuur in handen had in den
name van Prins Eugenius, hertog van Savoie, eigenlijk tot algemeen landvoogd aangesteld, maar door
's keizerrijks oorlogen elders weerhouden (2).
(1) Cfr. de inleiding der volksbrochure : Anneessens et Vonck,
par Th. Juste. Libr. Lebègue et Cie, Bruxelles, z. j.
(2) M. Gachard, in zijne Histoire de la Belgique au commencement
du XVIIIe siècle (libr. C. Muquardt, Bruxelles, 1880, blz. 492) teekent
den oostenrijkschen gevolmachtigden minister in twee regels : " Le
marquis de Prié n'était pas ami des libertés publiques; ii trouvait que

En L. Van Ruckelingen (op. cit., pag. 68)
getuigt over den man : " Turinetti, markies de Prié, een Italiaan, was
" een arglistig en gewelddadig man, veeleer tot gestrengheid dan tot
" gematigdheid, en tot inkrimping als tot uitbreiding van volksvrijheden
" geneigd ",
Ik heb een schotschrift, dat bij Anneesens' dood verscheen zonder
jaartal, zonder naam van drukker,
en heet : SAEMENSPRAEK TUSles Beiges en avaient Crop ".
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Edoch weiden wij niet verder uit.
Het ligt ook in mijn inzicht niet, het verhaal van die
wederrechtelijke haisrechting herop te maken. Neen, dit
werd reeds gedaan, en ik heb in dien opzichte niets bij te
voegen bij hetgeen Henne en Wouters, Galesloot en
Gachard, Juste en Van Ruckelingen, en wellicht nog
anderen daarover neerschreven.
Ik gevoel nog altijd, dunkt me, den indruk, welken, in
de sedert sedert lang vervlogen studiejaren, op mij maakte
het eerste min of meer uitgebreid verhaal dat ik over
Anneesens aantrof. Het heette Précis historique des
Troubles de Bruxelles en 1718, avec des details sur le
Proces et l'exécution d'Anneessens, par P. F. Verhuist.
(Bruxelles, libr. Th. Lejeune, 1832, 72 blz. in 8°).
SCHEN DE KLAEGENDE JUSTITIE EN DE UYTBLAESENDE FAEM. Het

hekelt ten bloede. De Faem vraagt dan aan de Justitie :
" Wat voor een sot kleed, wie heeft u dit doen draegen 1 "
En de Justitie antwoordt daarop :
" Het is Marquis Prié en wilt deer naer niet vraegen,
Want ik verschoon den man, omdat hy niet verstaet,
Hoedat men in dit Land met Dekens ommegaet;
En al den oorspronk van hetgeen hy doet bedryven
Is 't dat men synen sak niet vullen wilt met schyven ;
Want hy niet veel en past op nieuw oft ouden Eed,
Als men hem in de boet met een consent vereert :
Dan sal het beter gaen met onse borgerssaeken,
Als hy maer aen den trek en schyven sal geraeken.
Het is een slegte saek, te gaen met eyle sakken :
In Weenen sonder geld en kan men niet doen bakken,
En hy die mynde hier te vullen al syn kassen,
Om ginder wyd daermé syn schulden uyt te wasschen :
Maer het is al verkeert, hy komt in Babilonen,
Schoon hy alhier nog wel in houwlyk stelt syn Sonen ;
Maer 'k vrees, als dat den Prins hem eens sal overrassen
En hy vertrekken moeten met ongevulde kassen.
Hy wilt en vraegt ook niet dan geld 1 "

Bedoeld vlugschrift uit die dagen beslaat 20 blz. druks. Buiten de
vermelde Saemenspraek (14 blz.) komt er nog een tweede stuk in voor :
Samenspraek tusschen den Geest van Anneesens en den Keyser; en ten

slotte het bekend Liedeken : " Marquis Prié, wat heb ik u misdaen... "
in 26 strophen van 4 verzen.
Dergelijke vlugschriften zijn waarlijk leerrijk in 't stuk der kennis
van 's volks gemoedsgesteldheid.
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De meeste bijzonderheden die ik aanhaal, zegt de
schrijver (op blz. 71), werden mij verschaft of bevestigd
door een afstammeling van Anneesens, die denzelfden
naam draagt en nog eenige korreltjes zand bezit, dat
door het bloed van het grootmoedig slachtoffer besproeid
werd.
Op blz. 68 deelt Verhuist nog een volkslied mede
" Droevig lied van Francis Anneesens ", — " une co rn plainte ", zoo getuigt de schrijver, " que j'ai cru devoir
" rapporter dans sa langue originate, pour ne pas altérer,
" par la traduction, la naïveté des expressions et la teinte
" religieuse qui y dominent. Elie fait voir combien était
" forte, chez le peuple, la conviction qu'Anneessens
" n'avait fait qu'obéir a sa conscience ".
Het lied, al zoo kreupel mogelijk, gelijk bijna al de
merktliedjes, maar kostelijk in andere opzichten, begint
met de twee volgende rijmpjes :
" Marquis Prié, wat heb ik u misdaen,
Dat gy my ten onregt zoo doet sterven gaen " ?

't En is nog geen dertig jaar geleden, zoo getuigt
eveneens de heer P. F. Verhuist, dat dit lied onder het
volk nog gezongen werd. Anneesens' aandenken, — zoo
ging hij voort, — staat onder de oude brusselsche families
in groote eere, en veel dezer bewaren nog relikwiën van
zijn bloed of van zijn kleergin.
" Dit naieve refrein schrijven wij af — alzoo de heer
" Van Ruckelingen (1), als eene trouwe afspiegeling der
" (bezongen) historische gebeurtenis ".
Als dit waar is voor dat lied, dan mag ik hetzelfde
getuigen van menig ander rijmstukje of schotschrift uit
die beroerde dagen. Het is wel inderdaad de ziel des
volks, die hare verontweerdiging, hare gramschap of
(1) Cfr. Van Ruckelingen, op. cit., blz. 115.
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hare verslagenheid er in uitstort... Het is de stemme des
volks, die luide verzet aanteekent nevens de koude documenten der officiëele wereld, waar de veinzende leugentaal zich niet in verbergen kan.
Edoch vele dier volksschriftjes versleten of verslijten
onder de wrijving der jaren, en ik meen het de moeite
weerd te redden wat nog kan. Die volksschriften zijn
getuigen, wier gezag, naar mijn inzien, al zeker zoo hoog
staat als de gestempelde stukken uit kanselarij of raadskamer; het zijn onze voorouders die spreken, schrijven of
zingen over dingen die hun nauw aan 't herte lagen, onze
voorouders, die zich zelven uitbeelden nauwkeuriger,
sprekender, dan zij in officiëele oorkonden door meestal
vreemde meesters uitgebeeld werden. Die beweegreden
zette mij aan, dit handschrift over Anneesens' laatste dagen
mee te deelen.
In opzicht van stijl kan er over dit handschrift niet
veel lofs gezeid. Het is een doodeenvoudig verhaal,
wiens geloofbaarheid uit die eenvoudigheid zelve luide
spreekt. Het schijnt opgemaakt door een min of meer
ontwikkeld mensch uit den burgerstand, tijdgenoot van
Anneesens, ongetwijfeld zelfs zijn stadgenoot, in allen
gevalle door iemand, die zeker op de hoogte der gebeurtenissen was, bekend stond met de personen over wie hij
schreef, en met de kuiperijen van den sluwen Prié en van
zijne lage handlangers, die hij dan ook ten bloede schandvlekt. Zijn taal is de brabantsche volkstaal, ongekunsteld,
hier en daar soms wat ruw voor moderne ooren; maar
't is het verontweerdigd gemoed dat zich lucht geeft
't is het volk dat spreekt met het hert op de lippen; en is
de stijl, of liever de spelling, niet altijd verzorgd naar
onze opvatting van heden, en de ponctuatie veelal ver
waarloosd, ik acht toch dat zulke volkshandschriften,
schotschriften of liedjes hun weerde hebben, en als een
uitboezeming der volksziel in haar lijden en strijden dienen
opgenomen en bewaard.
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Ei ja, zij doen het volk waardeeren en beminnen.
Zegt nu niet, dat sommige van die schriften weinig aarde
aan den dijk bijbrengen, weinig nieuws toevoegen aan
reeds bekende dingen : het weze toegegeven ; ,-- maar
dit toch valt dan niet te loochenen : hoe grooter hun
getal is, hoe meer getuigen er ook opdagen uit lang vervlogen tijden, getuigen wier bevestiging kracht bijzet
en die tevens intiemer, grondiger ons volk in het verleden
doet kennen.
Ik schrijf dit handschrift zooals het daar ligt, en
veroorloof mij enkel wijziging of verbetering in gevalle
van klaarblijkende slordigheid of onregelmatigheid in het
stuk van ponctuatie of spelling. Hier en daar worde een
nota ter opheldering bijgevoegd.
II.
Int jaer duysent sevenhondert seventhien, was myn heer
Fierelants borgemeester der stadt Brussel, ende marquis
Prié gouverneur der selve stadt
Soo versoghten dese viermael binnen ende sesmael buyten
de stadt den XXsten penning, tot welcken eynde sy in de negentig mael continuerelijck op het Stadthuys hebben vergadert
geweest, om alsoo in volle vergaedering hun versoeck te doen
toestaen ; maer en is noyt geconsenteert, om welcke reden
waerschynelijck, corts daer naer, de wet is verandert, en is
voor borgemeester gekosen myn heer Decker, den 24 meij 1717,
welcken borgemeester heeft gekosen deekens van ieder ambacht,
naer welcke verkiesinge hy hun heeft voorgelyt den nieuwen
Eedt, denwelcken is onderhouden geweest ten tyde van Philippus den vyfden, om den selven te besweiren ende aen te
nemen : hetwelcke sy hebben stantvastelijck geweygert, sustinerende geenen anderen eedt te aenveerden dan den ouden eedt
van Carel den tweeden.
Dit geduert hebbende eenigen tyt, tot in den jaere 1718,
ende dese voorgemelde heeren siende, datse op de gemoederen
van de deekens niet en kosten winnen, soo hebben sy alle listen
int werck Bestelt door drygementen als andersints, poogende
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op soo een maniere den wortel van hun reghtveirdig gemoet
allerockens te verminderen ende hun... te doen vallen, gelijck het
by sommige van de deekens is geschiet tot hun groote schande.
Vooreerst soo hebben sy continuerelijck ieder ambacht
ende natie op hunne camers doen vergaderen, om dese volkeren te verwilligen tot den nieuwen eedt ; maer alles te vergeefs,
want sy altyt stantvastig bleven om hunne oude privilegien
voor te staen ende te onderhouden.
Ten tweeden, soo syn de deeckens ontboden geweest voor
den borgemeester, die hun op alle manieren heeft trachten te
verwilligen ende om te setten, sonder dat hy op hun gemoet
iet heeft konnen winnen.
Ten derden, syn sy ontboden by Syne Hooghweerdigheyt
den Aertsbischop van Mechelen, die hun, in gelijcke maniere,
heeft voorgehouden van te aenveirden den nieuwen eedt, waer
in sy hem kloeckelijck hebben wederstaen (1). Dan heeft hy hun
voorgehouden veele drygementen seggende : " Ick beween ul :
" maer als 't te laet is, en komt dan niet by my, want ick en
" sal ul. niet konnen helpen ". Dan heeft hy hun voorders vele
drygementen gedaen, maer alles te vergeefs, want sy in hunne
rechtveirdige voornemens altyt stantvastig bleven, deffenderende kloeckelijck elck point, het welck hy hun quamp voor
te houden, gevende daer op sulcke schoone redens, dat Syne
Hooghw, stom stont, hebbende meer insight ende respeckt voor
de rechtveerdigheyt van hunne saeck als voor de weerdigheyt
van den persoon.
Eyndelijck hebben sy dan hun afschyt van Syne Hoogheyt
genomen, ende syn voor de vyfde mael ontboden voor de
Staeten van Brabant, hun afvraegende ofte sy beryt waeren te
aenveirden den voorgenoemden eedt, waer op sy eenpaerlijck
(1) Hier wordt bedoeld Aartsbisschop Thomas Philippus van
Alsatia en Boussu, uit een edele familie geboren te Brussel op den
13 November 1679. Bisschop gezalfd op den 19 Januari 1716, nam hij
bezit van 't aartsbisdom den vlg. 10 Februari. Door Paus Clemens XI
werd hij, op den 29 Nov. 1719, tot kardinaal verheven. Hij stierf den
5 Januari 1759. Hooger vermelde Saemenspraek hekelt hem bitsig ;
doch, dit moet gezeid, in Mechelen liet hij de gedachtenis na van een
ieverig, kloekmoedig en heilig man. Cfr. Verzameling van Naamrollen
betrekkelijk de kerkelijke Geschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen,
door J. B(aeten). Mechelen, z. j.

--• 204 —
voor antwoort gaeven, gereet te syn om te aenveirden den
Bedt denwelcken den Borgemeester en Schepenen gedaen hadden : waerop de Staten antwoorden, dat sy rebellen van den
Keyser waren, doende hun voorders vele drygementen ; maer
oock alles te vergeefs, want hun die niet swaerder en vielen als
die van den Bisschop.
Dan syn sy voor de sesde mael op de selve instantie ontboden by een seecker raetsheer, genaemt myn heer Wynants,
waer voor sy hun oock hebben laeten vinden, onderstaende
inschelijcke vele drygementen van vangen, bannen, jae tot de
doof toe, ende syn voorders van vele andere treffelijcke persoonen ontboden geweest, onderstaende deselve injurie ende
drygementen ; maer alles te vergeefs, want 't was even het
selfste, of sy voor een doovemans deur hadden geklopt.
Alsdan heeft desen voornoemden Raetsheer met syne
medegesellen een decreet laeten uijtgaen, onderteekent van den
Cancelier van Brabant, tot nadeel van de negen natien, te
weten, als dat den eenen moest gehangen worden, den anderen
geraebraeckt, onthalst, gegeeselt, gebranmerckt ende soo voorts;
maer dese goede mannen, hier niet van wetende, syn wederom
andermael ontboden geweest, ider op hun camers, waer naer sy
niet en wilden hooren, gevende voor antwoort, dat sy bereyt
waren te compareren op hunne gewoonelijcke plaetse, te weten,
op het Stadthuys, onder het luyden van de natieklock, volgens
oude gewoonte ende privilegie, hetwelcke hun is toegestaan.
Synde dan gequaert (?) (1) op 's anderdaeghs 's morgens, ten
9 uren, wesende den 24 mey, op den dag van Ste Joanna, alsw. sy
hun op den voorgestelden tyt ende plaetse hebben laeten vinden,
en hebben daer vergaedert geweest tot elf uren en half, onder
welcken tyt hun den voorgemelden borgemeester Decker
wederom heeft voorgehouden van te besweiren den nieuwen
eedt, waer op het meeste corpus niet en wilde hooren. Maer
onder dit corpus waeren hoeren, ofte om beters te seggen,
bloedtsuypers ende landtverraeders (2), dewelcken omgekoght
(1) Zou dit woord 'n misselijke spelling zijn van gegaert?
(2) Verwonderlijk is de overeenkomst van deze bladzijde met een
stuk uit de reeds vermelde SAEMENSPRAEK TUSSCHEN DE KLAEGENDE
JUSTITIE EN DE UYTBLAESENDE FAEM. De Faem vraagt dan aan de
Justitie :

" 'Meer wat voor een pampier gy in u handen draegt 1 "
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waeren van den borgemeester voor eene sekere somme geldts :
onder welcke verraders eenen wel Benoemt was, te weten,
Sr van Nype, tingieter van synen stiel (1).
Den borgemeester dan seker zynde van dese verraders,
heeft dan andermael overluijt beginnen te vragen : wie van hun
lieden bereyt was te aenveirden den nieuwen eedt ; waer op
datelijck desen voornoemden verrader is opgestaen ende geantwoort als dat hij den nieuwen eedt wilde aenveirden. Waerop
den borgemeester heeft geantwoort : " Sweirt dan den nieuwen
eedt "; hetwelcke hy aenstonts heeft gedaen ; waerop eenige
dekens van het Stadthuys gingen ende riepen : Proficiat, mijn
deken alleen.
Daer waeren nogh van dese verraders, maer en dierven
het niet bestaen om den eedt te doen, mits dat het gepeupel
hun van alle kanten overviel, waardoor het gebeurt is, dat
desen voormelden verraeder van achter het Stadthuys is
weggevlugt. Dit aan de ooren van het gepeupel gekomen
zynde, syn hem op het spoedigste naergevolght, ende hem in
't gesight krygende, hebben van alle kanten al brisschende en
schreeuwende geroepen : " Val aen, slaet doot, slaet doot ! "
maar en hebben hem niet konnen krygen, mits hun is ontvlught
ten huyse van eenen genaemt Ltseweel (2), wyntavenier van
En de Justitie antwoordt :
" 'k En heb nog niet gedaen zoo gy my voorder vraegd.

Dat waeren Dekens die dat staken in myn handen,
Van die men hoeren noemt en is dat niet een schande ?
Dat sy malkanderen verraeden en verkoopes,
En selver syn de schuld van die uyt 't L an d nu loopen,
En van 't onnoosel bloed, maer God sal hun eens daegen
Voor synen rechterstoel en rekening afvraegen,
Waer hun verraedery sal worden heel ontdeckt,
Die hier nog voor het volk een wynig is bedekt,
Ik was 'er v an verschrikt en was doen heel verslonden,
Als ik by Decker heb in het geschrift gevonden,
Als dat 'er soo veel syn die met hem houden aen,
En geven hem bescheed van 't géen daer word gedaen.
Enz...

(1) Het handschrift schrijft van nijpe. Bij andere schrijvers luidt dit
woord Van Ypen. — Ik lees ook Decker, daar de naam van dien
eersten burgemeester elders gespeld wordt : " Walhorn, bijgenaamd
Deckher ". Thans ook schrijft men algemeen " Anneessens ",
alhoewel men vroeger min of meer t'akkoord scheen in Anneesens te
spellen. Zoo toch staat er in 't handschrift en in menig vlugschrift
uit de 18e eeuw.
(2) Elders ook geschreven Llsewel.
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synen stiel, recht over de blauw fontyn. Het huys van desen
tavenier dan rontsom beset hebbende, hebben sy al het volck
van binnen geroepen, dat sy hun desen persoon moesten op den
oogenblick leveren, 't sy levendig of doot; waerop het volck
van den huys heeft geantwoort, als dat hy daer niet meer en
was. Sy dit hoorende, hebben door gewelt begeirt, dat men
hun het huys moest laeten visiteren ; waertoe den baes hem
genoodtsaeckt vindende, heeft $ ofte 9 van dat volck in gelaeten, de welcke, naer lanck soecken, hebben bevonden dat hy
daer niet en was, ende gepresumeert als dat hy achter over de
daeken was weggeloopen ; waer op sy recht naer het huys van
desen verrader syn geloopen, staende recht over het turf
Zenne, en hebben met cassijsteenen al de gelaesen van het huys
uijtgesmeten, en hebben met sulck een gewelt op de deur
gesmeten om de deur in te slaegen, waernaer sy waerschijne.
lijck het huys souden geplundert hebben. De vrouwe van desen
verrader, haer dan genootsaeckt vindende van boven door
haer venster te komen sien, en heeft tot het volck beginnen te
roepen : " Wat wilt gy lieden van my hebben? Hetgene dat
mynen man gedaen heeft, dat is de schuit van den borgemeester, mits hy mynen man daertoe met gewelt heeft
gepraemt
Van daer syn sy op dese woorden geloopen recht naer
het huys van den borgemeester, bij de Augustijnen, en hebben
met sulck een schroomelyck gewelt met steenen beginnen te
worpen, dat sy op korten tyt langhs de deur ende vensters
syn binnen geraeckt, en hebben de voorplaetse teenemael
geplundert en verdisstrueert.
Tusschen middelertyt, soo synder de militairen by geraeckt,
het regiment van Westerloo, om dese furie te beletten ; maer
en kosten daer geen blyde moeder van worden; vermits het
gepeupel hun soo dapper met steenen overviel, syn sy blyde
geweest van hun leden te salveren.
Dese furie is juist voorgevallen op den verjaerdag, wan-.
neer hy borgemeester verkosen was, waer mede desen dag wel
schoon geviert wirdt; en syn saterdaegs, wesende den 25 mey,
op een selve manier wedergekomen, maer met eene grootex
furie, en meerder macht van volck, en hebben voorders al
geplundert en vernietight wat sy gevonden hebben. Door welck
gerught het geheel garnisoen is op de been geraeckt, bestaen-
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met sulck een schroomelijck gewelt en geruys van cassijsteenen
syn verdreven geweest, dat het onuytspreekelijck is. Dewelcke
hun hebben geretireert op de vesten rontsom de stadt.
Alle de wycken en guldens stonden geposteert op de
groote merckt, yeder int gemeyn, dewelcken niet en wilden retireren, ten sy alvooren de dekens den ouden eedt, te weten van
Carel den tweeden, souden gedaen hebben ; waer op de magistraet
heeft voor antwoort gegeven, als dat sy hun den selvenden
dag daernaer, te weten den 26 mey, souden laeten doen hebben,
pijsende dat tyt gewonnen veel gewonnen is; waernaer de
Overdekens niet en hebben willen luysteren, maer hebben
alsolutelijck, met eenparige stemmen, geroepen, alsdat .sy sonder uijtstel den selven dag begeirden te doen ; hetwelck oock
soo geschiede, 's avonts ten ses uren, met groote blytschap van
alle de borgers ; waerop de wyken ende guldens van alle kanten
victorie schoten.
Maer, eijlaas, dese blytschap en duerde niet lanck, uijt
oorsaecke van het decreet, het welcke was uijtgegeven tegen
onse goede mannen van de negen natien, het welck hier voren
verhaelt hebbe.
Dit heeft dan aengeloopen tot in de maent van Julius, alswanneer dese goede mannen, onder het luijden van de natieklock, syn ontboden op het Stadthuys geweest, en hebben hun
aldaer aensoght te consenteren den twintigsten penning ; hetwelck
sy hebben afgeslagen, en hebben in tegendeel versoght, als dat
men hun dat decreet ende onrechtveirdig vonnis, die tegen hun
was uijtgegeven, soude vernitigen voor in der eeuwighyt :
hetwelcke voor de raetsheeren eene moeyelijcke saeck was van
soo eene sententie te herroepen.
Niet tegenstaende onse goede mannen hebben hun diffrente
mael laeten vinden op het Stadthuys om dese hunne uijtgesproken sententie te doen vernietigen; maer alles te vergeefs, soo
dat, ten langen lesten, op den 19 Juli, 's avonts ontrent den
10 uren, het gepeupel wederom is op de been geraeckt, ende
syn met een gewelt van volck gekomen voor het huys van den
Cancelier van Brabant, hetwelcke men noemt den Raedt, en hebben hetselve met sulck een gewelt door het worpen van cassijsteenen... (?), dat sy op korten tyt de poort, deuren, vensters
hebben aen stucken gesmeten en al de meubels daer uijtgehaelt
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met al de pampieren van den Raet, dat sy hebben gesteken
in de koets, en hebben de selve in brandt gesteken met alle de
voorsyde meubels, soo dat alles is ten polfer verbrandt geweest.
Dit gedaen synde, liepen sy in volle furie recht, in den
steenweg, tot eenen raetsman met naeme De Grieck, eenen
grooten bloetsuijper van de gemynte, en hebben van de
gelijcke alle de meubelen uijt syn huys gehaelt, en hebben de
selve voor de deure verbrant, en waer het saecke sy hem
gevonden hadden, denweccke over de dack van 't huys was
weggevlught, sy souden hem ongetwyffelt int vier geworpen
hebben ende verbrant; hetwelck, volgens het gemeyn gevoelen, hem een verdiende loon soude geweest hebben.
Dit gedaen synde, syn sy met eene furie geloopen naer de
finquet straete, ten huyse van eenen sekeren myn heer van den
Broeck, greffier van de Staten van Brabant, waerdat sy als
voren alles aen stucken geslagen, geplundert ende verbrant
hebben.
Van daer liepen sy naer den prelaet van Diligem, die
onder de Staeten van Brabant was, waer dat se oock alles
hebben geplundert ende verbrant, tot syn bygelegen refugie
toe, oock gelegen in de selve straet, waer datse oock alles
hebben geplundert ende verbrant. De oorsaeck als dat desen
prelaet geplundert is, is dese : als dat hy hem hadde vervoordert van uijt te spreekera, in volle vergaedering der Staeten
van Brabant, als dat de borgers niet anders verdienden als
gepatibuleert te worden, en voorders niet anders toe en
quampe als droogh broot en waeter ; hetwelck een ondiscretelijck ende onchristelijck seggen was voor eenen Religieus,
dewelcke andere in ootmoedighyt soude dienen voor te gaen, en
voorders de borgers te brengen tot peijs en vrede, tot welvaert
van het gemynte; maer eylaes ! men soeckt alle deckmantels
om syne diverye te bedecken, ende voorders van den intrest
soo maken sy hunnen Godt in desen droevigen troubel.
Soo quamen wederom op alle de wyken ende guldens
om dese furie te beletten, en kregen ordens van op het
gepeupel te schieten, gelijck oock is geschiet, soo datter
tusschen de 30 a 40 soo wel van deen als dander syde syn
doof gebleven in desen troubel. Soo liep het gepeupel wel
van dry a vier kanten van de Stadt om te plunderen ; sy
plunderden ten huyse van eenen deken, ten huyse van eenen
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Sr Van Muylder, ende verbranden alles wat sy daer in huys
vonden. Desen was eenen van de knickebollen.
Van daer liepen sy recht naer myn heer Lasso, schepenen
van de magistraet van Brussel, en wirpen al de gelasen uijt,
met meyninge van in het huys te geraecken, om oock alles te
verbranden; hetwelck hun belet is door de guldens en wycken.
Desen aenslag dan belet synde, syn sy met eene groote
furie geloopen naer het huys van myn heer Cano, schepenen
der Stadt, wonende in het straetien Van der Elst, ontrent het
begynhof. Desen myn heer Cano hadde eens uijt synen mont
laeten vallen, alsdat de privilegie van de borgers was, dat
eenen borger eenen voet hooger aen de galge moeste hangen
als eenen vremdelinck ; het welcke seer onbeleefdelijck was
gesyt (door) eenen man wiens plicht ende obligatie was, de
stadtsprivilegien voor te staen tot welvaren van syne ziele
ende van de borgers. Om dese voors. woorden die hy schimpelijck hadde uijtgesprooken, soo hebben sy alle syne meubelen
verbrant.
Om dese furie te beletten, soo sijn al de wyken en
guldens hun op het lijf gevallen, en hebben onder het gepeupel
geschoten, soo datter 16 a 18 doot bleven; maer in plaetse dat
hun het schieten soude doen vluchten, soo heeft het hun
meer ophitsinge gegeven, ende syn als rasende honden op de
guldens aengevallen, en hebben de selve door menigte van
cassijsteenen op de vlught gedreven, en syn soo voorts gegaen
in hunne vorige plunderingen.
Om welcke furie te beletten, soo is 't dat den Raedt
genootsaeckt is, de voren verhaelde sententie te herroepen
ende te vernietigen, gelijck het is geschiet, de 22 julius,
t' savonts tusschen 8 a 9 uren, en is afgelesen van de onderste
puije van het Stadthuys, door den Raetsheer de Man, benevens
twee deurwaerders ende luijde aldus : als dat het uijtgesproken
vonnis oft sententie tegen onse dekens van de negen natien
wirt gehouden als doot ende te niet ende voor eeuwig gekasseert was, hetwelcke onderteeckent was door den selven Raetsheer de Man, representerende de plaetse van den Cancelier.
Dit soo geschiet synde, veroorsaeckte door de geheele
Stadt groote vreught ende blytschap ; maer eylaes ! dese
blytschap en duerde wederom niet lanck, vermits de goede
mannen daer naer wederom op het Stadthuis ontboden wirden,
Verpl. 1922
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wederom afgeslagen, en vroegen in tegendeel rekeninge over
de penningen die van vooren hadden ontfangen, waerop
men geene antwoort en gaf; want het is seer moeyelijck rekening te doen met geldt daer sy hun borse sochten mede te
vullen ende al mede gevult hadden.
Dese saecke is dan soo gebleven tot in den jaere 1719,
tusschen welcken tyt onsen borgemeester Decker met marquis
Prié vele middelen hebben uijtgevonden, om onse goede
mannen te brengen tot hunnen wil ende voornemens ; hetwelck
alles niet en heeft geluckt.
Dan heeft onsen borgemeester het hooft van marquis Prié
soo vol geblaesen, dat Prié heeft goet gevonden, eenige
duytsche regimenten te ontbieden om onse goede mannen te
dwingen, en heeft voorders de borgers van Brussel voor den
Keyser als rebellen doen passeren, en voorders geheel Duytslant door, gelijck men wel heeft ondervonden, alswanneer die
regimenten binnen Brussel gearriveert waren, dat men van de
selve niet anders en hoorde dan die vervloeckte... die vervloeckte rebellen ende soo voorts ; 't welck hun de borgers
niet aen en droegen.
Siende alsdat sy hier mede niet en kosten winnen, soo
hebben sy eenen anderen middel uijtgevonden, en ordeneerden
dat men op alle groote plaetsen van de Stadt soude stellen
cor-de-gardes, dewelcke gemaeckt synde, stelde de selve vol
soldaten ; ende naer dat alle de posten wel beset waeren,
soo liet men een gebodt uijtgaen ende wirt gepubliceert
van de paeijen (1) vant Stadthuys, als dat alle de vremdelingen, synde in Brussel, hun op den tyt van 24 uren uijt de
Stadt moesten retireren op pene van geschavotteert te worden naer merite; naer welcke publicatie men heeft begonst
uijtsoeckinge te doen van wijck tot wijck door myn heer
Bosschaert, die de plaetse bediende van amtman, met den luitenant amtman ende het geheel garnisoen. Nu eenige vremdelingen gekregen hebbende, soo hebben sy die op het Steen-Poort
geset, alwaer datter eenige van ter doot syn gebroght geweest.
Dan heeft den borgemeester het schavot doen instantelijck
(1) Paeije, variante voor pure.
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strackx het garnisoen is op de been geraeckt, en hebben hun
rontsom de merckt geposteert. Dit alles gedaen synde, soo
hebben sy de overige vremdelingen op het schavot gebraeght
om geexecuteert te worden ; waervan vyf gegeeselt, ende eenen
gebranmerckt is geworden. Dit is geschiet op vasten-avontdag,
wesende 21 meert, tusschen elf en twelf uren. Soo oudt als
Brussel is, en weet men niet te seggen, dat sulckx geschiet is :
al welcke dingen den borgemeester quamp te doen om de
borgers te sagrineren.
Men liet oock aenstonts publiceren van geen maskerades
op den tour te laeten loopen, op pene van lijfstrafinge. Doen
heeft den borgemeester alle de bordeelen ende bruteurhuysen (?)
doen opligten ende ruymen; hétwelck het rechtveirdigste ende
verdinstigste werck is geweest het geene hy oyt heeft gedaen,
want dese huysen nergens toe en dienen als tot verderf van
menig duysent mensch.
Hier mede een eynde gemaeckt hebbende, heeft hy met
marquis Prié beginnen te spiculeren op wat een manier hy
eenige van onse goeden mannen soude in gevangenis krygen.
Om het minste gerucht daer van in de Stadt te maecken, soo
hebben sy goet gevonden van de selve mannen t'hunnen huyse
te ontbieden, geveynsende hun eenig werck te laeten maecken.
Op dit pretext heeft marquis Prié dan vier van dese mannen
ontboden, dewelcke geen achterdencken hebbende van dese
verraderije, hebben hun sonder uijtstel laeten vinden ten huyse
van marquis Prié, alwaer eenige mannen in 't gemeyn stonden,
dewelcke spraecken tot dese onnoosele mannen : " Hout ul.
gevangen uijt den naem van marquis Prié, gouverneur deser
Stadt ", en hebben hun alsoo gelyt naer de hoofdwaght (1).
(1) Cfr. P. F. Verhuist, op. cit., blz. 21
" Prié eut recours a la ruse. Il s'entendit avec le comte de Kevenhuller, colonel d'un des quatre régiments allemands, dont it avait renforcé
la garnison de Bruxelles. Ce colonel attira chez lui les quatre doyens
(Anneesens, Lejeune, De Haeze et Vanderborcht), sous prétexte de
quelques ouvrages relatifs a leurs professions, sur les dix heures de la
matinée du 14 mars 1719. Its y trouvèrent une dizaine de soldats et un
capitaine, qui les arrëta par ordre du marquis de Prié, au mépris de leurs
plaintes contre cette arrestation, véritablement illégale, puisqu'elle avait
lieu sans l'intervention du magistrat. Environ deux heures après, ils
furent transférés au corps-de-garde sur la place du Sablon, par une
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Op den selven stont dede den borgemeester noch een
grooter schelmstuck, denwelcke t'synen huyse heeft ontboden
synen metser op pretext' van met hem te rekenen ; denwelcke
oock niet traeg en was van hem laeten te vinden, en heeft met
den borgemeester gereekent ; denwelcke hem in alles heeft ten
vollen betaelt, en heeft hem uijtgelije gedaen tot buyten de
deure van synen huyse, en heeft hem met een lachende miene
een groote saluade gedaen dan of het synen besten vrindt hadde
geweest, als eenen Judas Christus heeft verraden; want siet :
soo Naest desen goeden man syn afschyt hadde genomen, soo
synder 5 a 6 dieflijders gekomen, die hem gevangen naer de
Cordeguarde op de Munt hebben gebraeght : dit was eenen
deken van de schaliedeckers.
Op soo eene verraderlijcke maniere syn dese 5 dekens
dan gevangen, op 14 meert 's morgens, tusschen 10 of 11 uren.
Hunne naemen waren dese Sr Coppens, Sr Anneesens,
Sr Lejeune, Sr de Hous en Sr Vanderborght : onder dewelcke
5 dekens waren 2 boetmeesters (1). Sanderdaghs heeft men dese
5 mannen op het Steen-Poort geset op soo eene schandelijcke
manier alsof sy de grootste verraders van het landt hadden
geweest.
Den selven dag synder een groote partye jongens op de
merckt gekomen, en hebben, tot spyt van den borgemeester,
het schavot in brandt Besteken, hetwelck tot assche is verbrant ;
waerop den borgemeester, den 17 meert, de galge heeft doen
planten in de plaetse van het schavot. Terwylen alle dese
beroertens en droef heden van dat vangen en spannen onder de
borgerije was, soo heeft het geheel garnisoen, in alle de plaetsen
van de Stadt, dag ende nacht in de wapens geweest; welcke
troupe de cent hommes, et conduits de la a la prison criminelle de la
Steenporte, avec un autre doyen, mason de son métier, nommé Coppens,
qu'on avait arrêté chez le bourgmestre, mais plutót pour servir a convaincre les autres que comme véritablement coupable ".
Ei! in die Duitschers van 1719 wie herkent er de Duitschers van
1914-1918 niet in?
(1) Bij L. Van Ruckelingen en elders worden opgenoemd : " De
boetmeesters der natiën en de voornaamste hoofden van den opstand
Frans Anneessens, Gabriël de Haeze, Jan Frans Lejeusne, Frans van
der Borcht en Adriaan Coppens werden aangehouden en beschuldigd

van hoogverraad ". Z. op. cit., blz. 72.
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soldaten, principalijck alle de duytsche regimenten, soo brutael
en hertneckig op de borgers waeren door ordonantie van den
borgemeester, datse de selve sloegen met stocken, cappen,
kerven, schieten, ende soo voorts, soo datse voor niemant geen
respeckt en hadden, en leefden, niet als Christenen, maer arger
als tartaren en barbaren, met een woordt, gelijck de wolven
onder de schapen ; in welcke hertneckigheden sy hebben blyven
continueren.
Den 16 meert, heeft den borgemeester van de paeij van
het Stadthuys doen publiceren, alsdat niemant en sal vermogen, savonts naer acht uren, te gaen langhs de straet sonder
licht, op dé boete van dry guldens, ieder persoon, en souden
voorders inde gevangenisse gestelt worden. Welck reglement
hy seer stricktelijck heeft doen observeren, om reden dater
twee persoonen, in boere kleederen verkleet, op eenen avont
hebben geattakeert eene koetse, synde bekleet in den rouw op
de selve wyse en gedaente als die van den borgemeester. Dese
twee persoonen hebben dan gekomen in het arretteren van de
voornoemde koetse, elck met een pistool in de handt, hetwelck
sy gestelt hebben op het hert van den persoon sittende in de
koetse, denwelcken sy meynden den borgemeester te syn ; en om
daer in versekert te sijn, soo hebben sy gevraeght : " Mijn heer
wie syt gy? " denwelcke heeft geantwoort : " Ick ben soo eenen
persoon "; waerop sy siende datse mis waeren, hebben gesyt :
" Mijn heer, passeert uwen weg, wy meynden dat gy den borgemeester waert " ; en waer het saecke dat hy het geweest
hadde, ick geloove dat syn leven niet lanck en soude geduert
hebben ; want sekerlijck ende naturelijck gesproken, soo en
quamen dese persoonen met sulcken gereetschap niet om peirels
te snoeren : dit syn de reden, dat men sonder licht naer 8 uren
niet meer en mochte langhs de straeten gaen.
(Op) 22 meert, smorgens ten elf uren, syn de negen natien
wederom gequaert (?) op het Stadthuys onder het luyden van de
natie klock, alwaer sy syn aensoght geweest om te consenteren,
eenmael binnen en drymael buyten de Stadt, den twee en twintigsten penninck : hetwelck sy hebben geconsenteert, naer da
sy de tweede mael hebben boven geweest.
Den 26 april heeft men de negen natien al wederom
gequaet (1), om doen te consenteren van tweemael binnen en
(1) Gequaet. Hooger, en op bladz. 8, lazen wij gequaert.
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drymael buyten de Stadt den twee en twintigsten penninck.
Dese saecke hebben sy langen tyt tegengehouden.
Marquis Prié dan siende, dat daer geen consent en quamp,
heeft hun met den Pensionaris vele drygementen doen aenseggen : " alsdat de dekens souden sien wat dat sy doen, want
dat men hun by den kop soude grypen '' ; hetwelck sommige van
de dekens hun wynig aendroegen ofte hun daer in niet veel en
versloegen. Maer daer waeren oock veele onrechtveirdige
menschen onder, dewelcken niet anders en soghten als den schelm
te spelen om aen officien te geraecken. Dese treiters ofte, om
beter te zeggen, landtverraders, syn dan door schoone beloftens
van den borgemeester met dry natien gelijck afgevallen, en hebben den twee en twintigsten penninck twee mael binnen en drij
mael buyten de Stadt geconsenteert, naer datse naerderhant nog
drymael hebben boven geweest, te weten den 26 juni, smorgens
ten 8 uren, ten 11 uren, en savonts ten 8 uren. Naerdat dan de
bloetvercoopers hier in hadden geconsenteert, soo heeft marquis
Prié en den borgemeester Decker hun seer kostelijck ende
magnifick getracteert al of het koningen van hunnen hals hadden
geweest, en syn elck de sacken gevult geweest, ende syn, met
een woort, soo schoon beschonken geweest, dat sy malcanderen
be.... ende bespowen : daer sag men dan dat ounoosel weesen
bloedt uijt hun backhuijs loopen.
Onder dese verraders was eenen met naem Sr Wilem (1).
Dese hadde eenen van de dekens, te weten Anneesens, die op
het Steen-Poort sat, met eenige sware kassen belast, waerover
hy voor den fiscael wirt gedaeght, om de beschulding waermede hij Anneesens belast hadde, te herhalen en bevestigen.
Maer eylaes ! desen schelm en dierf niet te voorschyn komen
van vrees dat hy syne tonge door syn gat soude moeten
haelen hebben. Den Raet dit merckende, hebben hem instantelijck by den kop doen grypen, te weten den 3 juli smorgens
het quaert voor den 8 uren, en hebben hem op het Steen-Poort
(1) Men leze Willems. Hendrik Willems was een der boetmeesters (syndics). Ten einde zijn leven te redden, was hij met tal van
dekens uit Brussel weggevlucht. Later echter kwam hij terug. Hij werd
toen onmiddellijk aangehouden. Eenig letsel werd hem nochtans niet
gedaan... Na de dood van Anneesens werd hij vrijgelaten... Wat zat
daaronder ? Voor het brusselsch volk was het een verrader, en wellicht
niet zonder reden dat het volk alzoo dacht.
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in gevangenis gebraght ; al waer den onnooselen Anneesens
desen Wilm aen syne stemme gewaer wordende, heeft schimpsgewijs geroepen ende gesyt : " Wel, mons. Wilm, set men hier
oock al eerelijcke lieden in gevangenisse ? Ik meynde, dat men
hier maer schelmen en dieven in en broght; " willende hierdoor
te kennen geven, al wast dat desen Wilm eenen schelm en
verrader in syn hert was, nochtans voor de oogen . van de
menschen voor een eerlijck man wilde passeren. Den Raet,
kennelijck gemaeckt synde van dese schimp van Anneesens,
hebben desen Wilm doen transporteren en hebben hem op
het Treurenberg geset.
Dit gedaen zynde, heeft den Raedt van alle kanten doen
informatie houden om iet te vinden, waermede de vyf voornoemde dekens, die op het Steen-Poort gevangen saeten, souden
konnen belast worden ; waer toe sy (d.i. de raadsleden) vele bor-.
gers en herbergiers voor den fiscael hebben gedaeght, dewelcken
sy in alles scherpelijck hebben ondervraeght. Maer eylaes ! en
hebben niet gevonden waermede sy dese goede mannen souden
konnen ter doodt veroordeelt hebben, dan alleenelijck sijn te
werck gegaen op goede valsche getuijgen, dewelcke sy van alle
kanten by de werck gehaelt hebben : op werck fondament de
raetsheeren met alle cracht hebben beginnen te werken en te
;chryven, om onse goede mannen van cant te helpen ; hetwelck
tyndelinge is gebleken, alswanneer sy, den 18 7bris 1719, op
ten dag van St. Thomas a Villanova, door ordonantie van
GLen Raet hebben doen de tijdinge dragen aen den onnooselen
4nneesens, alsdat hy hem moest prepareren, om 's anderdaegs
net seven van de plunderaers door d'handen van de Justitie
sm leven te eyndigen : tot welcken eynde men heeft besorght
enen bichtvader, met naem Pater Janssens, jesuiet.
Men can considereren, hoe dat dien goeden en rechtveirr
dgen man moest gestelt syn, denwelcke, om syn vrom ende
rchtveirdig gemoet, tot welvaeren van het landt syn bloet moest
gen vergieten : soo nochtans heeft het alles cloeckmoediglijck
vrdraegen tot welvaert van de gemeynte en liefde tot Godt.
Snderdags wirt dan een dobbel galge met het schavot geset,
enhet geheel garnisoen quamp op de been, en alle straeten en
paten winden wel beset, al of het den meesten schelm van het
geeel landt had geweest. Daer naer wirt gecomurandeert den
Dussaert van Brabant, het volck van Lagras, de roo-roey en
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alle de deurwaerders van den Raet van Brabant. OnderAese
volckeren soude moeten vooruitrijden hebben den Premier usier
(huissier) van den Raet, met den staf van den Koninck in de
handt. Desen was eenen met name Sr De Grieck, eenen grooten
bloetsuyper ende landtverrader, denwelcke aen dit officie was
geraeckt met mede voor valsche getuygen te dienen tot de dood
van Anneesens. Dese premier usier dan voorsiende, dat hij int
bedienen van syn officie van het volck groote lasteringe en
afront soude moeten onderstaen hebben, heeft versoght van
mogen thuys te blyven : het welcke hem is toe gestaen.
Alle dese voorschreve volckeren dan op de been synde,
ende dat de Nedermerckt nu vol soldaten was, soo hebben sy
den onnooselen Anneesens met de seven plunderaers van het
Steen-Poort gehaeldt om hun sententie te hooren in den Raedt.
Sy hebben Anneesens dan gestelt op de beulskarre, met den
rugge naer het peerdt, dan of hy niet weirdig geweest hadde
van een beest getrocken te zyn, en, van den anderen kant, al
of hy niet verdient en hadde van de aerde te betreden of wel
de locht te aenschouwen, al of hy alle de schelmstucken van de
weirelt bedreven hadde, met een woort, al of hy Christus selfs
ter doot gebraght hadde. Op soo een manier is desen onnooselen mensch dan gebraght voor den Raedt, om daer te hooren
syn onrechtveirdige sententie, alwaer in begrepen stont de
valsche getuygen die tegen hem waren aengelyt ; welcke sententie
Behoort hebbende, heeft versoght van de selve noch eens te
hooren ; hetwelck hem is toegestaen, en hebben de sententie
op een nieuw beginnen te lesen : op alle welcke pointen
Anneesens kloeckelijck heeft geantwoort, dat se vals waeren.
Onder dese pointen was een, in 't welck hy betight wirt,
alsdat hy geldt soude gegeven hebben aen de plunderaers, om hei
huys van den Cancelier te plunderen, welck point oock met all(
de andere hy vals maeckte. Daer op hebben sy gesyt : " Siet daer
daer is hy, denwelcke u hier mede betight, ende het selve me
eedt heeft bevestight ". Desen was eenen van de seven plunderaer
die moest gehangen worden met naeme Bruyn, denwelcke instar
telijck, in de presentie van Anneesens ende den vollen Raed
heeft geantwoort, als dat hy uijt geen ander oorsaeck dew
beschulding en had gedaen, als omdat den Raetsheer hem doe
schoone en valsche beloften hiertoe hadde gebraght, te weta
als dat hy hem vry uijt de gevangenesse soude gelaeten hebba,
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ende bovendien soude vereert hebben met een schoon officie,
soo dat hy dan dese beschulding had gedaen uijt insight van
syn leven te salveren.
Met sulcke vervloeckte schelmerye hebben sy den onnooselen Anneesens dan ter doot verwiesen, te weten, alsdat hy het
sweert moest passeren totdat de doot volght.
De meeste oorsaeck van syne doodt heeft geweest, naer
het seggen van vele, een sekeren myn heer Wynants, Raetsheer
tot Brussel, met synen vader, denwelcken was Raetsheer in den
nederlantschen raet binnen Weenen, ende eenen myn heer
Tiskens, dewelcke den Keyser sooveel hebben wys gemaeckt als
sy begeirden : alsdat de borgers van Brussel rebellen waren.
0 grouwelijcke daet! Van onse eyge patriotten soo valschelijck getracteert te worden, ende dat om hunne schelmse
diverije te bedecken. God bewaert alle menschen van dusdanige regeerders!
Om dan weder te keeren tot onsen onnooselen Anneesens,
desen heeft den Raet sooveel satisfactie gegeven, dat den eenen
den anderen besag, ende syde in volle vergadering aen eenen
myn heer Bauwens, raetsheer : " Myn heer, waerom hebt gy
•0 my willen geven 8 duijsent (gld.) dan om den nieuwen eedt
" te doen, waerop ick u geantwoort hebbe, als dat myn ziel
" voor het goet van de weireldt niet te coop en was. Ende gy,
" heer Cancelier, is dat voor myn recompens, dat ick hebbe
" gewaeght lijf en goet om u huys te beschermen van het
" gepeupel, alswanneer sy besig waeren met het selve te plunderen; maer eylaes ! syde hy, ick moet te vreden syn ".
Waerop den Raetsheer Wynants antwoorde : " Tis den
Keyser die het soo begeirt ".
" Jae ", syde Anneesens, gy syt de keyser, want gy hebt
" myne doodt in u huys geteeckent, ende alsoo naer Weenen
" tot u vader gesonden. Op soo een maniere is het den wille
" van den Keyser dat ick soude sterven, waerin ick te vreden
" ben, niet om de misdaden waer mede ick valschelijck betight
" worde, maer om mijne sonden, dewelcke ick hebbe gedaen voor
" Godt, maer niet voor de weireldt ". Daernaer heeft Anneesens hem omgekeert tot een cruycifix ende gesyt : " Heere,
" vergeeft dit volck hun misdaet, want sy en weten niet wat
44 sy doen! "
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Hier naer hebben de seven plunderaers hunne sententie
ontfangen, te weten, als dat sy alle 7 moesten gehangen worden : onder welcke 7 vooreerst dry moesten gegeeselt worden
tot den bloede, voor het huys van den Cancelier ; waertoe
Anneesens nog gecondemneert (wierd) van deselve geeselinge te
aensien, waertoe hy moest compareren voor den Raet om het
selve aldaer te aenschouwen.
Dese voormelde plunderaers aldus hunne sententie ontfangen hebbende, heeft er eenen van de seven, met naeme Bruyn,
denwelcke moest gehangen en gegeeselt worden, geantwoort
ende gesyt : " Ick vervloeck en vermaledy ul. al te saemen, gy
" Raetsheeren, ende beroep ul. in den lesten dag des oordeels,
" alsdat gy lieden u soudt komen verantwoorden over de
" onrechtveirdige sententie dewelcke my hier wort opgelyt ".
Hiermede syn sy al te samen afgekomen, ende gebraght
voor het huys van den Cancelier, al waer datter dry gegeeselt
wirden aen eenen staeck tot den bloede, hetwelck Anneesens
alles moest aenschouwen, en wirt alsoo met 7 diven gebraght tot
de merckt om aldaer syn droevig leven te eyndigen. En aen
het schavot komende, is van de beulskarre afgesprongen, ende
met synen bieghtvader recht het schavot opgegaen, ende hem
aldaer preparende, ende Godt biddende dat hy syne arme ziele
soude bermhertig zyn. Syne gebeden aldus geeyndight synde,
heeft hy nedergeknielt voor den savel, die daer lag op het
schavot, om aldaer syn bloes in te storten voor de gemynte
en geheel het landt, voor hetwelcke hy soo langen tyt gestreden hadde, gelijck hy selfs heeft gesyt op het schavot. Hiernaer
een wynig gesproken hebbende met synen bichtvader, heeft
voor uyt syn hemde getrocken een slaepmutse, ende die opgeset
hebbende, heeft hem voorders alles selfs gereedt gemaeckt, om
dat den beul hem niet en soude aenraecken, willende hierdoor
seggen, dat hy de handen van den beul niet gepasseert en is.
Hiernaer heeft den scherprechter hem de oogen verbonden, en
heeft hem alsoo met het sweirt door den hals geslagen.
Soohaest als desen slag gegeven was, soo hoorde men van
alle kanten de borgers soo bitterlijck weenen en lammeteren,
dat het onbeschryvelijck is. Deze droevige tragedie is geschiet,
den 19 7bris, smorgens, tusschen elf en twelf uren, op den dag
van S. Januarius, in 't jaer 1719.
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Hiernaer synder vyf gehangen aen een dobbel galge, en
de twee laeste gereet zynde om de selve straffe te onderstaen,
syn hier van gepardoneert, mits conditie een ander straffe te
onderstaen, te weten, als dat sy moesten gegeeselt en gebranmerckt
worden. Hetwelcke noyt van geene menschen en is geweten,
dat den rechter syne sententie can veranderen, van de doodt te
verlossen en eene andere straffe te doen onderstaen, want
volgens de costumen van onse landen, soo wanneer eenen
patient veroordeelt wort om te sterven ende dat hy syne gratie
vercryght, dan doet men hem ter stont bloet laeten door een
chirursyn ; maer eylaes ! dit en heeft alsoo niet gegaen, want in
de plaetse van eenen chirursyn, soo heeft men hun eenen beul
Bestelt om hun het bloet af te trekken, en in plaetse van de
wetten en costumen naer te volgen. soo ist dat sy de selve met
onze privilegien komen te verstooien.
Raeckende den onnooselen Anneesens, die(n) hebben sy
op het schavot laeten liggen tot savonts het quartier naer ses
uren, alswanneer datter is gekomen eenen van de goede borgers,
denwelcke met hem broght eene verheven kiste, waernaer dat
gevolght is den scherprechter met vier cellebroeders, welcke
broeders den scherprechter syn naergevolght op het schavot,
ende seyden : " Waer 't saecken dat mons. Anneesens geen
" deugdelijck en eerlijck man en waer, wy en souden hier onse
" voeten niet op setten " ; ^- waernaer den scherprechter met
dees vier cellebroeders het lichaem hebben gekiest, en hebben het
selve met eene groote eerbiedighyt van het schavot gedraegen.
Als nu de cellebroeders aen het dragen waren, soo quamp
het volck van alle kanten met menigte geloopen om dit lichaem
te helpen dragen, soodat het selve van honderde en honderde
menschen geconvoijeert wirt, en staken van alle kanten de
handt aen de kist en het baerkleet, al of het eenen grooten
heyligen geweest had, en hebben met soo een groot eerbiedigheyt het selve lichaem gedraegen naer de parochie van
de Capelle, al waer het met eene groote magnificentie is
begraeven, recht over den predickstoel, waernaer dat alle de
menschen, die het lichaem geconvoijeert hadden ende tegenwoordig waeren, gesaementlyck op hunne knien vielen en
beden tot laeffenisse van syne ziele.
Den 20, 's anderdaeghs, wirter eene solemnele misse gedaen
in de kercke van Sinte Catharina met choorsanck door alle de
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priesters tot laeffenisse van syne ziele ; om welcke devotie te
vermeerderen den pastor, met eenige priesters van de selve
kercke, alle de borgers van syne parochie hebben genoodt
tot den selven goddelijcken dienst, waertoe ieder hem met
vlytighyt heeft laeten vinden, en hebben aldaer met groote
devotie gebeden.
Ten selven dagen sag men het volck met groote menigte
loopen naer de Nedermerckt, ter plaetse daer het schavot
gestaen hadde, om aldaer te soecken van syn onnoosel bloet,
hetgene aldaer gestort lag in het sant. Dese volckeren aldus
besig synde met te soecken ende te verkoopen, soo is daer voorbij
gepasseert eenen witten heer, denwelcke hem heeft omgekeert
ende het selve met eene verwondering aensien, ende heeft ten
lesten gevraeght aen eenige van dese wat sy daer deden, en
hebben hem geantwoort, dat sy soghten het onnoosel bloet
van den martelaer Anneesens, waer op hy heeft gesyt aen
eenige van de jongens : " Geeft my oock van het bloet ",
ende hebben 't hem gegeven, waarvoor hy hun heeft gegeven
dry fransche croonen. Daernaer synder met menigte van
wereltlijcke menschen gekomen, dewelcke versoghten om oock
van dit onnoosel bloet te hebben, en hebben hun hetselve
oock voor sekeren prys verkoght.
Aengaende het bloet dat gevonden wirt in het sant, al
waer syn hooft in gelegen hadde, dit heeft de gemynte doen int
silver beslagen tot eeuwiger memorie der kinderen en kintskinderen, om soo lanck als Brussel Brussel sal sijn, het selve
soude blyven in memorie.
's Anderdaegs, wesende den 21 7bris, wirt in de kercke
gesongen eene solemnele misse in S. Geurickx in coorsanck
door alle de priesters, in gelijcke maniere van die van Sinte
Catharina, tot welcken goddelijcken dinst hun soo menig volck
lieten vinden, dat er vele van het volck op de straet moesten
staen; welcken dinst begonst ende eyndigde met groote devotie
tot laeffenisse van den aflyvigen Anneesens.
Alle de andere parochien waeren van sentiment, in gelijcke
manere dinst te doen tot danckbaerhyt, dat desen martelaer
tot welvaert van hun ende geheel het landt gestorven was;
maer siet, eylaes (1)! den jalousen duyvel die quamp hier
(1) Cfr. Van Ruckelingen, op. cit., blz. 81: " Men begroef het lijk
van den martelaar onder den predikstoel. Dagelijks werd het graf door
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synen steirt in te mengelen, soodat onse goede Raetsheeren,
dewelcke niet lyden kosten, dat dien goeden man sulck eere aengedaen wirt, instantelijck verbot hebben gedaen van wegens
syne keyserlijcke ende konincklijcke Majestyt, door onsen
goeden bisschop, denweccke is de oorsaeck van alle dese moeyelijckheden die ons over het hooft gekomen zijn; niet te min
patientie, want Godt sal hem oock al vinden, mits hy niet en
ageert als eenen herder, maer als eenen wolf onder de schapen,
en dat enkelijck om den vrindt van Cesar te blyven.
Hier mede wirt den iever en devotie opgehouden, waer
mede wy komen tot de 4 andere goede mannen, dewelcke met
Anneesens gevangen waren. Dese hebben hunne sententie oock
ontfangen, te weten, dat sy hun moesten retireren uijt de
geheele juridictie van het keyserryck voor eenen termyn van
negen en negentig achtereenvolgende jaeren.
Dese sententie in den mont komende van het gemeynte,
liepen met menigte van menschen naer het Steen-Poort, om het
geluck te hebben van dese rechtveirdige menschen voor het
leste noch eens te sien. Dese dekens dan van het Steen-Poort
afkomende, soo hebben vele van de borgers hun om den
hals gevlogen, ende kusten hun de handen uijt danckbaerheyt datse voor hun en welvaeren van het landt gestreden
hadden. Dese mannen syn dan door de deurwaerders ieder
int particulier ende door diffrente poorten uyt de Stadt
gelyt, en wirden van vele borgers geconvoieert. Dese dekens
hadden malkanderen gesproken, datse hun buyten de Stadt op
een ende selve plaetse souden laeten vinden hebben, te weten
buyten de lovensche poort, in de herberge het Croontien, waer
datse oock alle vier hebben gecompareert. Dit oock in den
mont komende van de borgerije, syn wederom met menigte
geloopen om dese goede mannen voor het leste noch eens te
sien : onder welcken hoop borgers vele schelmen ende lantduizenden menschen bezocht. In al de parochiekerken der stad werden
plechtige uitvaarten gezongen, en de Prié werd ongerust over de gevolgen dezer onrechtvaardige daad. Om deze volksuitingen te beletten,
riep de markies het gezag van den Aartsbisschop in : het werd verbo
den, in het openbaar voor Anneessens te bidden ".
In het reeds vermelde hekeldicht " SAEMENSPRAEK TUSSCHEN DE
KLAEGENDE JUSTITIE EN DE UYTBLAESENDE FAEM, wordt de Aartsbisschop fel vinnig aangerand. Mij dunkt zelfs, dat de auteur er van en
de schrijver van dit Hst. aan elkaar niet vreemd zijn.
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verraders waeren, dewelcke niet anders mede en liepen als om te
hooren wat de borgers uijt hunnen mondt souden laeten vallen,
en wat dese dekens hier op souden geantwoort hebben.
Hier is dan geschiet een aenmerckelijcke saeck : eenen van
dese gebannen dekens, S r Vanderborght, heeft gevraeght
naer eenen chirursyn om syn baert af te raseren, denwelcken hem
is toegebraght ; en synen baert geraseert synde, soo isser eenen
uijt den hoop van het volck uijtgesprongen en vloog desen
Vanderborght om den hals, en heeft hem geheel vrindelijck
gekust seggende : " Mons. Vanderborght, mynen goeden
" vrint, waer moet gy nu gaen dolen, ende dat omdat gy de
" rechtveirdige waerhyt hebt voorgestaen! " hetwelck by syde
met weenende oogen. Desen Vanderborght, kennende het
verradershert van desen schelm, van den welcken by soo
vrindelijck gekust wirt, gaf tot antwoort : " Hebt gy daerom
" soo lanck gewacht totdat mynen baert af was om den
" maeghdom van den selven te genieten, ende dat door soo
" eenen vervloeckten verraeder ende Judas gelijck gy zyt !
" Gaet ", syde hy, " gy lantverrader ende bloetverkooper
" van de gemynte, die my hier komt den kus geven gelijck
" Judas aen Christus gegeven heeft, gaet maer uijt onse oogen,
" opdat wy u in ons leven niet meer en sien, en siet of gy
" noch al eerlijcke lieden komt te brengen int verdriet, om den
" vrindt van den borgemeester te zijn! " — Hier mede heeft
desen verrader hem al stillekens geretireert, mits hy wel betaelt
was, want het was eenen van die hem hadden laeten omkoopen
en alsoo den schelm gespeelt.
III.
Rijmdicht over de droeve doot van Sr Anneesens voorgevallen anno 1719, sijnde den 19 7bris.
Weent, Brussel, Brussel, weent,
laet voght uijt doogen leken,
en wilt met den Profeet
Jeremias gaen spreken,
die voor Jerusalem
geweent heeft, langen tyt,
over den grooten strick
die(n) Godt hun hadt voorsyt.
Weent, seg ick u noch eens,
en doet u traenen vloeyen;
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laet van u pekelnat
een zee vol waeter groeyen,
en segt met den Profeet t
Heer, hoe is het verkeert,
hoe light de stadt verwoest,
die voortyts wirt geeert !
geen stadt voorwaer, geen stadt
met vesten of met wallen,
Of met geen huysgebouw,
licht hier ter aert gevallen ;
maer 't is een edel stadt,
omsingelt t' allen kant,
die was, rontsom haer vest,
vereert met het verstant;
een stadt vol wetenthyt,
die wist van alle saecken ;
een stadt, die eenen bouw
voltrocken konde maecken ;
een stadt vol van vernuft
en van diepsinnighyt,
die wort hier gans verdelght
en plat ter aert gelyt.
Anneesens is die stadt :
't Verstandt dat syn de wercken,
en syn voorsinnighyt
moet gy voor wallen mercken.
De sterckhyt was sym ampt,
dat hy volvoeren wou
eylaes! tot syn verderf
en tot syn grooten rouw; —
een man die was begaeft
als Cicero int spreken,
en van een groot verstandt
bij Salamon geleken,
jae, die een bibliotheeck
had in syn eygen hooft,
die wort voor fiel en dief
het leven hier berooft ; -een man, die was in spraeck
niet eenen syns gelijcken,
die voor geen prins of graef
in reden en moest wycken,
en die het reglement
wist van 't heel Nederlandt,
Van Brussel principael,
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de hooftstadt in Brabant,
gelijck hij blyken liet,
doen hij quam voor de heeren,
die hy in vollen Raet
als kinders quamp te leeren ;
en heeft hun oock gesyt,
dat g'heel den Raet was blint,
dat 't vonnis was gestelt
aen die 't noyt had verdint.
" Is dit ", syd hy, " myn loon
die my hier wort gegeven,
dat ick voor mynen eedt
berooft moet syn van 't leven ?
Is dit de droeve doot
die my wort toegelydt,
daer ick, mijn heer Colinckx (1),
U huys noch heb beveyt? " —
Noch heeft hy met een woort
den Cancelier gesproken
en heel den Raet met hem :
-- " Godt laet noyt ongevroken
de onrechtveirdighijt;
nochtans, heer Cancelier,
'k Vereer u met myn doot,
maer vreest de leste uer ;
Ick, die niet heb misdaen,
dwingt gylie te doen schryven
het vonnis van myn doot,
om my te doen ontlijven,
dat ik nochtans voor u,
voor weireldt, noch voor al,
Soo waer als desen Godt
Niet teeckenen en sal.
Gy die my hebt gestelt
om voor het recht te spreeken
Als boetmeester alhier,
Soeckt gy my te doen breeken,
Weet dat ick hier op d'aert
een ziel heb gae te slaen,
die ick voor iet dat leeft,
Verloren en laet gaan.
(1) Colinckx, zoo schrijft het Hst. : het zal wel hetzelfde zijn als
Collins, de naam van een der twee raadsheeren (de andere was Bauwens), die Anneesens interpelleerde in de gerechtszaal.

.-- 225 Myn siel dint eenen Godt,
maer geen diffrente heeren :
daarom hoop ick int kort
den hemel te vermeeren.
Ick acht myn doot als niet
ter oorsaeck van den prys,
die ick aenstaende ben
naer dese korte reys.
Mynheeren ! vaert dan wel,
mits dat ick dan moet sterven,
en 'k hoop dat ick by Godt
den lelietack sal erven ;
'k En tracht geen wedervraeck
Voor myn onnoosel doot ;
maar 'k hoop, gy rusten sult
met my in 's hemels schoot. ' —
Soo is hy uyt den Raet
dan op de ker getreden,
omsingelt tusschen 't volk,
en na de merckt gereden.
Hy was niet eens bedroeft
voor 't ongeluckig lot,
dat hy besueren moest,
ter oorsaeck van dien Godt,
die(n) hy had in syn handt,
die voor des menschen sonden,
op den Calvariberg,
Aan 't cruys was vastgebonden ;
maer riep verduldelijck
en sonder quaet vermoen :
" 0 Heer, vergeeft het hun,
s'en weten niet wat sy doen " !
Soo heeft hy met Godts Soon
voor hun bedryf gebeden,
omdat 't onnoosel Recht
gelyt wirt op syn leden,
en dat hy seker wist
dat 't vonnis was gestelt,
dat hij als eenen boom
Sou worden neergeveldt.
Nochtans, heel kloeck van moed
en sonder doot te schroomen,
is hy naer het schavot
kloeckmoedelijck opgekomen,
en heeft hem daer gestelt
Versl. 1922
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in d'handen van 't gerecht,
gelijck 't onnoosel schaep
dat hem ter slagbanck leght.
Hy trock syn nachtrob uijt,
en hy ginck nederknielen
aen 't martelaersbanquet
der uijtverkoren zielen,
en heeft hem op het hooft
een witte muts geset,
en voor syn aengesight
wirt hem den dag belet.
Men bont een bruynen doeck
hem over syne wangen,
om soo het blancke sweert
op synen hals t'ontfangen ;
en sprack den Rechter aen :
" Helpt my flux uyt de pyn,
dat ick int kort besit
daer ick Beloont sal zijn ".
Den scherprechter staet
Verbaest in al syn sinnen,
en kost dit grousaem stuck
noch nauwelijckx beginnen,
omdat hy seker wist,
dat hy moest rechten gaen
aen eenen die altyt
het recht had voorgestaen ;
nochtans, verbaest of niet,
hy moest syn amt bedryven,
het sy hem lief of leedt,
het hooft dat moest er blyven ;
hy trock het sweert dan uijt,
berooft schier van verstande,
en capte 't hooft daer af
voor 't lichaem in den sant.
Men sag de merckt beset
en al de loose gaeten
met g'heel het garnisoen
en keysersche soldaten,
en, rontom het schavot,
daer stont een regiment
besloten tegen een
gelyck ons is bekent.
Eynde.

BRIEF WISSELING.
Antwerpen, 27/12/21.
Den Heer Omer Wattez, Bestuurder der Koninklijke
Vlaamsche Academie,
MIJNHEER DE BESTUURDER,

In het laatste Maartnummer van de Verslagen en Mede-.
deelingen der Vlaamsche Academie (jaarg. 1921) werd op
bladz. 125126 mijn aandacht getrokken op het 3° van de
Dagorde, alsmede op de twee voorstellingslijsten die de Academie zich verplicht gevoelt te zenden, na een lange bespreking, naar den Heer Minister.
Verder ingelicht kon ik vernemen dat het gaat om het
besluit der Regeering werken van Belgische schrijvers op haar
kosten uit te geven, na voorafgaandelijk de onvermijdelijke
beoordeelingsjury's daarvoor te hebben benoemd. Het zou dan
ook uitkomen, altijd volgens mijn inlichtingen, dat er geen jury
voor de Vlaamsche wetenschappelijke werken werd aangeduid;
deze zouden worden beoordeeld zoo er binnenkwamen —
door bevoegde leden van de Académie Royale. Later, na een
protest van de Vlaamsche Academie, kwam dan het bericht dat
er tóch een Vlaamsche jury zou worden ingesteld voor het
geval dat er Vlaamsche werken zouden mededingen.
Is het mij toegelaten, Heer Bestuurder, daaromtrent even
mijn stem te laten hooren ?
Zoo de Heer Minister aan sommige Waalsche of uitsluitelijk Fransch sprekende leden der Académie Royale de
bevoegdheid toekent in 't Nederlandsch gestelde wetenschappelijke memories te beoordeelen, mij goed; maar zou hij het
wagen Fransche memories naar een jury te zenden gekozen in
de Vlaamsche Academie? La terre tremblerait... voorwaar !
Maar het gaat eigenlijk om iets nog veel gewichtiger :
In de regeeringskringen gaat men dus voort wetens en willens de voortbrengselen der Vlaamsche schrijvers te ignoreeren,
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vooral op wetenschappelijk terrein. Hadde de vorige Minister
van Wetenschappen en Kunsten, nu afgetreden, geweten dat
tijdens de periode 1898/1914 ongeveer 225 Vlaamsche geleerden — natuurkundigen, ingenieurs, apothekers, geneesheeren —
nagenoeg 800 Vlaamsche oorspronkelijke memories in het
licht gaven, dank zij de Vlaamsche Natuur.- en Geneeskundige
Congressen en het bezielend woord van den fieren, rechtzinnigen Vlaming JULIUS MAC LEOD, hij zou in het onderhavig
geval meer voorkomend zijn opgetreden. En, let wel, gedurende bovenvermelde periode werden door tal van diezelfde
225 Vlaamsche geleerden ook nog een zeker getal werken in
het Fransch, Engelsch en Duitsch uitgegeven ! Hé, wat zou de
opbrengst van het Vlaamsche land wel niet geweest zijn —
altijd gedurende bedoelde periode — hadden de Vlaamsche
geleerden bij hun arbeid dezelfde geestelijke en materieele
voordeelen genoten als de Franschschrijvende.? Is onze Universiteit niet nog steeds zoek hier, in ons eigen huis ? En hebben
wij zooveel gelegenheid als de Franschrijvenden om onze
werken gedrukt te zien ? En als ons die gelegenheid grootmoedig door de Belgische Regeering wordt aangeboden, dan eischt
deze dat wij, de Vlamingen, ons voorafgaandelijk aan de goedkeuring van onze Franschsprekende broeders onderwerpen.
Althans, enkel na een protest kwam aan deze oekaze een min
of meer gunstige wijziging!...
Allemachtig... in welk land van de wereld gebeuren zulke
dingen, of zijn zulke dingen mogelijk ?
Ik mag zeker van deze gelegenheid gebruik maken, om,
in verband hiermee, een waarschuwend woord te laten hooren ?
Iedereen weet en ziet dat België in een benarden toestand
verkeert. Op alle gebieden is ons arme land ontredderd en het
gaat een zeer droeve periode te gemoet. Dit laatste kan ik aangeven, met een hoogen graad van waarschijnlijkheid, omdat
het verschijnsel in zijn geheel verband houdt met de Bruck'sche
Volkerenwet waarover ik kortelings in de Academie — zoo
deze het goedvindt ^– iets zal laten hooren. Willen wij hetgeen
ons te wachten staat, en dat wij niet kunnen ontkomen, een
weinig milderen, dat dan toch Walen en Vlamingen, historisch
onafscheidelijk verbonden, den godsvrede mogen instellen en
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bewaren. De weg daarvoor is immers eenvoudig ? Dat zij, de
Walen, trachten ons beter te leeren kennen ; en zij zullen
ervaren dat wij, reaal-koel van nature, niets meer, maar ook
niets minder dan onze rechten als menschen en als Belgen
erkend en gewaarborgd willen zien. Overigens, we zullen niet
af houden ons te laten hooren, ook tijdens de bovenvermelde
beproevingsperiode, die wij nu zijn ingetreden en die duren zal
tot 1933, met nog een allertreurigsten naslag in 1937. En dan
zullen onze Waalsche broeders constateeren dat de redding
van ons land wel in handen zou kunnen liggen.., precies van
de Vlamingen !
Belgen! luistert naar het Boek der Waarheid, hoort wat
het zegt :
" Een ieder Koninkrijk dat tegen
" zichzelf verdeeld is, wordt ver.
" woest ; en een iedere stad, of huis,
" dat tegen zichzelf verdeeld is, zal
" niet bestaan. "
(Matt. XII, 25.)
Zie, Heer Bestuurder, ook dit moest er nog uit. Mocht
het weerklank vinden in de harten van onze landgenooten !
Wil, intusschen, mijn beste groeten aanvaarden.

Dr. M. C.

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

548. — BELEED (BELEID),
of

In zake van het doen maken door landmeters van " leghers ",
liggers, beteekenen de uitdrukkingen TER ASSISTENTIE

ENDE BELEEDE VAN,.., TEN BELEEDE ENDE BETOOGHE VAN..., Of

eenvoudig TEN BELEDE VAN...: Onder leiding van..., of Ten
bijzijn van, Ten bijwezen van, met de bijgedachte, Op betoog
van..., nl. van mannen van de wet of van " diveersche auderlinghen ende inwoonders " van de parochie waar het te meten
stuk land, of leen b. v., gelegen was ; Fr. Sous la conduite de..,,
Sous l'assistance de..,, Sous aveu de,.. Men vergelijke met
Beleeden, bij De Bo : Een informatie beleeden, Een inkwest
beleeden.

Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.
nr 233, fol. 1 : " Dit naervolghende is de heerlicke rente ende heelftwinnynghe van Lefremes in Maercke by Audenaerde ..., toebehoorende de
Aelmoessenye van St Pieters Cloostre neffens Ghent ..., vernieuwt ... in
de maent van Novembre XVJ c vyfenvyftich, by meestre Jan Bale,
geswooren lantmeter der stede van Ghendt, die vande zelve renten ende
heelftwinnynghe heeft gemaect dese naervolgende charten figurative,
ter assistentie ende beleede van Charles Coppens ende Jan Dhanins,
bailliu van Maercque, beede woonende up voorn. heerlichede van
Lefremes ..." (1655.)
Id., id., Reg. nr 113, of " Register ende grootte vande Schooflanden ...", fol. 49 vo : " Schaele vande tachtentigh Aelstersche roeden
van twintigh voeten inde roede, naer dewelcke dese ingebonden charten
figurative ghemaeckt ende gheproportioneert sijn naer de conste van
geometrye, ghemaeckt ende ghemeten by my Pieter Rijckewaert, gesworen lantmeter van Sijne Majesteits priveen raede tot Brussel, ten
versoucke van ... Amandus Hovelijnck, abt... van Ste Pieters nevens
Ghendt, ten beleede ende betooghe van ..., respective bailliu, burghmeestre ende officier der prochie van Hilleghem, midtsgaeders noch ten
beleede van diveersche auderlingen ende inwoonders der selver prochie,
seijnde voleijnt in den jaere 1675. "

— 231 —
Somwijlen werd tot de meting overgegaan, in het bijzijn
van iemand die " gebruycker ", van het te meten stuk genoemd
wordt en als " beleder " optrad :
Staatsarchief te Brugge, Terrier van het leenhof van Merckem, van
1772, blz. 1 en vlgg. : " Eerste leen vanden voorseyden hove ..., alles
volgens de quarte figurati f hier achter dannof synde, staende in caerte
1°, gemeten ten belede van Ioseph Leeman. — Tweede leen ... in caerte
2°, ten belede als vooren. '-- Derde leen..., in caerte 8, ten belede van
Ioseph de Busschere, gebruycker... -- Vyfthiende leen, caerte 5, gebruyker en beleder Ioachim Iacob... "
Door de CHARTE FIGURATIVE, Of QUARTE FIGURATIF, uit de
bovenstaande teksten, worden bedoeld de Kaarten of Plattegronden, die door den landmeter bij het door hem gemaakte
" Register" gevoegd werden.
549. — BELEDER.
Hij die, van ambtswege b. v., bij het maken van " legpers "
of "liggers", den landmeter bijstaat, dus Hij in wiens bijzijn als
" beleder ", tot de meting wordt overgegaan. Een "gebruycker"
kon daartoe ook geroepen worden :
Staatsarchief te Brugge, " Terrier " van het leenhof van Merckem,
blz. III : " ... staende dit hof ... ten dienste van ... Alle welcke leenen ...
hiernaer worden verclaert alle met hunne nieuwe canten ende aboutten,
als by de metinge, gedaen door sieur ..., bevonden hebben geweest
volgens t' verklaers van de gebruyckers ende beleders boven elck leen
genaemt... " (1772.)
Men zie onder het woord Beleed in het voorgaand artikel,
en inzonderheid den laatsten tekst aldaar aangehaald.
550. BELEGERYNG.
Beteekent het maken van den " legher " van land, door een
landmeter. Men zei METYNGHE ENDE BELEGERYNGHE en BELET
GERINGHE ENDE METINGHE :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Veurne, Charters
oud nr 6658, voorloopig blauw nr 1601 : " Groot tzelve leen, volgens
de nyeuwe metynghe ende belegerynghe danof onlancx ghedaen by
jan D., ghezworen landtmeter... " (Akte van 13 December 1636.)
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Acq. n° 1244, titel :
" Nieuwe belegeringhe ende metinghe gedaen vanden leenhove van

— 232 —
Merckem, hem bestreckende binnen de selve prochie en andere..., door
my J : h : De Voghel, onderschreven gezwoeren landtmeter der stadt...
van St Omaers... " (1772.)
Zie op Legher, Belegheren.
551. — HARAPEN.

Verdam, v° Haerropen, zegt : het uittrekken van iemands
haar, In ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, hebben wij breedvoerig
over HAROPEN, HARAPPEN, gesproken; uit teksten door ons
uitgegeven blijkt dat niet zoo zeer het Uittrekken van iemands
haar bedoeld wordt, dan wel : Per capillos accipere, Iemand
bij de haren vatten, Fr. Prendre par les cheveux, Prendre aux
cheveux ; " Trecken bi den hare " of " Traire par les cheveus "
(Met het haar over den grond slepen), of ook nog " Saker par
les keveus ", of " Prendre par les chiviaus ". Teksten in ons
genoemd Gloss., blzz. 105 en 640641. Hieronder een tekst met
Ene zine ghebuerneide (gebuurvrouw) harapen " :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw
van Veurne, van 12 Jan. 1377 (n. s.) tot 11 Mei daaropvolgende (Rol) :
" Gheraerdin de Hane, ghecalengiert van parapene ene zine ghebuerneide. Pais omme xliiij s. "
HAROOP treffen wij aan in de Keure van Veurne-ambacht,
van Juli 1240, bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. Fumes, III, 29:
" Convictus ex... et haroop, emendabit comiti tres libras... ".
Zie ook III, 44. En Sacher par les cheveus, in Nieuwe keure
van 1266, op. cit., III, 58. " Item, die sal vichten in de
vierscare of haroopt..., hi zalt beitren de grave xx ponden... ".
(1240.) Id., III, 45. ^– " Item, qui fiert du poing ou sake par lez
cheveaus... " (1332). Id., III, 96. — Vgl. bij La Curne de SaintePalaye, met SACHER, SACQUER, SAKIER = Secouer, Tirailler,
Tirer : " Se aucuns hom boute ou sake un autre homme par ire
et par courouch "... (1187) ; 44 Iceux Philippe et Didier tant
boutèrent et sachèrent l'un l'autre " (1409); " Et... se prendrent a entretirer et sacquer de toutes leurs forces ".
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.
* >k

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

*>k

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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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, bid 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 Februari 1922.
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, bestuurder,
Dr. GOEMANS, 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. A. Joos, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden ;
De heeren Dr. MAURITS SABBE en Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
buitenlandsch eerelid.
Hebben zich laten verontschuldigen, de heeren Dr.
HUGO VERRIEST en Prof. Dr. L. SCHARPI , werkende
leden, en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwis
selend lid.
**
De Bestendige Secretaris geeft lezing van het Januariverslag, dat wordt goedgekeurd.
*

**

Aangeboden boeken, ,-- Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :
Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e série : 1700-

1794. T. 13e, contenant les ordonnances du 1 er janvier 1787 au
28 décembre 1790, par M. P. VERHAEGEN, Conseiller a la Cour
d'Appel de Bruxelles. Bruxelles, 1914.
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Recueil des ordonnances des Pays-Bas. 2e série 1506-1700. Les
ordonnances monétaires du XVIIe siècle. Albert et Isabelle : 15981621. --- Philippe IV • 1621-1665. Charles II : 1665-1700, par
M. VICTOR BRANTS, professeur a l'Université catholique de Louvain,
membre de l'Académie royale de Belgique, correspondant de l'Institut de
France et de 1'Académie royale d'Espagne. Bruxelles, 1914.
Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier d'Ypres. Coutumes de la ville et commune de Roulers, par L. GILLIODTS VAN
SEVEREN, Docteur en droit, Membre de la Commission Royale pour
la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique.
Bruxelles, 1914.

Tijdschriften. -- Arbeidsblad, Dec.1921. — Bulletin de la Commission Royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, vol. X,
fasc. 3. Le Musée beige, juillet et octobre 1921, et Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, oct. 1921. --- Revue de
l'Université de Bruxelles, déc. 1921-janv. 1922.
Door de " Kungl. Universitetets i Uppsala Bibliotek " :
Uppsala Universitets Arsskrift 1921. Filosofi, sprakvetenskap och
historiska vetenskaper 5. Sprakvetenskapliga Sillskapets i Uppsala
Fdrhandlingar. Jan. 1919-Dec. 1921. Uppsala, z. j.
Door de Vereeniging het " Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift :
1922. Geneeskundig Jaarboek. Brugge, z. j.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Gent :
Bibliothèque de l'Université de Gand. Nouvelles Acquisitions.
Année 1920.
Id. 1921.
Door den heer J.-E. BUSCHMANN, Rijnpoortvest 15, te Antwerpen :
Etrennes typographiques S Almanach des Miniatures pour l'année
1922, offert par l'Imprimerie J.-E. BUSCHMANN. Antwerpen, z. j.
Door den Z. E. H. Kan. VAN DEN GHEYN, te Gent :
L'iconogra phie de Dieu le Père.
GHEYN (Chan. VAN DEN).
(Extrait de Gand artistique, nos 1-2, 1922.)
Door den heer E. H. VAN HEURCK, te Antwerpen :
Les Drapelets de Pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins.
Contribution a l'iconographie et à l'histoire des pèlerinages par EMILE
H. VAN HEURCK, Membre de la Commission administrative du Musée
de Folklore d'Anvers, Membre titulaire de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, de la Société Française d'Ethnographie, de la Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, de Leyde, Trésorier de la
Société des Bibliophiles Anversois. 160 illustrations dont 4 planches et
et une trichromie hors texte. Anvers, 1922.
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Door den heer JAN VAN MEEL, te Antwerpen :
Openbare Boekerijen, Vak- en Kinderbibliotheken, Leeszalen,
Reizende Bibliotheken. Practisch Handboek voor hunne Inrichters en
Bestuurders, door JAN VAN MEEL, Bureeloverste bij het Provincie-

bestuur van Antwerpen, Secretaris der Provinciale Commissie van
Openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde. Vereerd met eene
Inleiding van Mr. J. VERACHTERT, Advocaat, Volksvertegenwoordiger
voor het Arrondissement Turnhout, Oud-lid der Bestendige Afvaardiging van den Provincieraad, Voorzitter van hoogergenoemde Com
missie. Z. pl. (Antwerpen), 1921.
Door Dr. P. VAN OYE, Karel Janssenlaan 9, te Oostende :
Over de " Tr u felspitze " der bladeren op Java, door Dr. PAUL
VAN OYE (Tasikmalaja-Java). (Overdruk uit Natuur- en Wetenschappelijk Tijdschrift, Sept. 1921.)
Beitrag zur Myxophycen-Flora van Java, door denzelfde. (Sonderabdruk aus Hedwigia, Band LXIII, 1921.)
Door de Redactie :
Maandblad van het Verbond van het Vlaamsch Personeel der
Openbare Besturen, nr 1,1922..— De nieuwe Taalgids, nr 1, 1922. -Korrespondenzblatt, nr 5, 1919-1920.

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 1, 1922. — Limburg, Januari 1922. Mechlinia,
Dec, 1921..— Neerlandia, Febr. 1922. -- De Opvoeder, nrg 3-5. 1922.
-- De Schoolgids, nrs 3-6, 1922. — Studiën, Febr.1922. --- Vlaamsch
opvoedkundig Tijdschrift, Febr. 1922. De Kleine Vlaming, Febr.
1922. --- Dietsche Warande en Belfort, Febr. 1922. -- La Vie diocésaine, janvier 1922.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920.1921)
werden ingezonden :
Door den heer L. DU CASTILLON, Steenweg van Jette, Brussel :
Doornenkroon. (Handschrift.)

--- 236 .-Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Schenking door den heer Dr. K. Barbier, van
Veurne. — Bij brieve van 9 Februari, als antwoord op
een schrijven van het Bestuur der Academie van 2n dezer,
zegt de heer Dr. BARBIER, dat hij zal trachten, wat de
belegging der fondsen betreft, zoo gauw mogelijk aan de
door ons uitgesproken wenschen voldoening te geven.
Hij schrijft verder : " Daar ik 77 jaren tel, en ieder dag
" een voorval mij kan treffen, zoo bevestig ik, met dit
" schrijven, dat de gift met hare voorwaardan, volgens
" mijne begeerte uitgedrukt in den brief, dien ik zond
" aan den Heer Vercoullie, aan de Vlaamsche Academie
" zal moeten toegekend worden... ".
2°) Plechtige vergadering op Zondag, 25 n Juni. —
Ons geacht medelid, de heer FRANS VAN CAuWELAERT,
volksvertegenwoordiger en burgemeester der stad Antwerpen, heeft, bij brieve van 11° dezer, laten weten dat,
niettegenstaande zijne zeer drukke bezigheden, hij zich
niet wil onttrekken aan de uitnoodiging der Academie,
om de feestrede op onze plechtige jaarvergadering te
houden.
3° Mayombeesch Idioticon, van Pater L. BITTREMIEIX, S. J., missionnaris in Congo. — Volgens beslis
sing der Academie (zie Verst. en Meded., jaarg. 1920,
blzz. 400, 723 en 785; en jaarg. 1921. blzz. 18 en 220)
zal de druk van dit werk door tusschenkomst van het
Van de Ven-Heremans-Fonds bezorgd worden. — Den
30° Januari11. werd een beperkte aanbesteding tusschen
twee drukkers der stad gehouden. Het drukken van het
boek is aan de Firma Erasmus toegezegd. — Den
7n Februari is de kopij in handen van den Bestendigen
Secretaris gekomen. Zonder uitstel zal het werk ter pers
gaan. Er wordt echter nog gewacht op eenige inlichtingen

•-- 237 --vanwege Pater DE CLERCK, rector van het Missiehuis
van Scheut, te Leuven, aan wien door den Schrijver de
uitgave is opgedragen.
— Den 1 5n Februari werd er geschreven, met mede.deeling van de drukkosten, aan het Ministerie van Koloniën te Brussel, dat voor zijn " Congo-bibliotheek ",
200 exx. van het boek wenscht te ontvangen.
4°) " Voagie gedaen naer Canton... in 17191721 ".
— De heer ANDRÉ VAN ISEGHEM, advokaat bij het
Hof van Beroep te Brussel, schrijft, bij brieve van
29 Januari aan de Academie, dat, onder de boeken door
den heer ISIDORE VAN ISEGHEM aan de stad Oostende
gelegateerd, er een handschrift bestaat, met titel : " Voagie
" gedaen naer Canton onder de commando van den
" Capitein Philippus De Moor, 1719-1721 ", groot
66 vellen propatria, dat volgens hem zou verdienen
door de Academie in hare Verslagen en Mededeelingen
opgenomen te worden. Bij het handschrift gaan verschillende Latijnsche stukken, die schijnen in betrekking
te staan met een zending aan zekeren " Cardinal du
Tournon " toevertrouwd, welke naar China gezonden
werd om onderhandelingen met de Regeering van dit land
aan te knoopen. Het schip, waarop de reis gedaan
werd, heette " Sanctus Franciscus Xaverius " en had
drie kloosterlingen aan boord : de kapelaan heette
" Pater Honoratius van Hende ", was geboren Gentenaar en mag als de schrijver van genoemd handschrift
aangezien worden. — Moet aan het voorstel van den
heer A. VAN ISEGHEM gevolg gegeven worden? —
De Academie beslist de zaak naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis om advies te verwijzen.
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Letterkundige Mededeeling,
door den heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid,
over het prachtig boek Les drapelets de pèlerinage en
Belgique et dans les pays voisins. Contribution a l'icor
nographie et a l'histoire des pèlerinages, par EMIEL
H. VAN HEURCK, membre de la Commission administrative du Musée de Folklore d'Anvers. Anvers, J. E. Buschmann, imprimeur-éditeur, 1922 (XX-529 pages). Met
opdracht als volgt van den Schrijver aan de Academie :
" A l'Académie royale flamande, gardienne de ma langue
" maternelle, je suis heureux d'offrir ce nouvel ouvrage.
" Anvers, le 25 Janvier 1922, EMILE H. VAN HEURCK ".
Ik heb de eer en het genoegen uit naam van den verdienstelijken Antwerpschen folklorist, den heer Em. van Heurck,
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar aan
te bieden van zijn jongste werk : Les Drapelets de Pèlerinage
en Belgique et dans les pays voisins. Contribution a l'iconographie et a l'histoire des pèlerinages, uitgegeven te Antwerpen door J. E. Buschmann, 1922. (Groot in 4 ., XX ± 529).
Em. van Heurck is een der gelukkigste en handigste
verzamelaars van zeldzame voorwerpen en documenten, die
betrekking hebben op het oude Vlaamsche volksleven. Hij
bezit een schat van voortbrengselen onzer populaire houtgravuur, een niet minder merkwaardige verzameling van oudVlaamsche volksboeken van allen aard, en zeker de rijkste
collectie bedevaartvlaggetjes, die men ergens vinden kan. De
verdienste van Em. van Heurck beperkt zich echter niet tot
het verzamelen, hij heeft zich ook met de beste gevolgen
toegelegd op de studie van alles wat hij bijeenbracht. Geholpen
door een veelzijdige belezenheid en een werklust zonder
grenzen heeft hij ons reeds tal van boeken geschonken, die
op dat speciale gebied der folklore als toonaangevend mogen
beschouwd worden. Wij vermelden alleen zijn overvloedig
gedocumenteerde Histoire de 1'Imagerie populaire flamande,
die hij in samenwerking met G. J. Boekenoogen in 1910
liet verschijnen, en zijn zoo belangwekkende studie over

--239 --L'Onguent armaire et la Poudre de Sympathie dle in 1915
het licht zag (1).
Het boek, waarmede Em. van Heurck de folkloristische
literatuur thans weer komt verrijken overtreft wellicht nog in
waarde hetgeen hij ons vroeger reeds schonk. Het is de vrucht
van geduldige, goed geleide opzoekingen, en van menige
ernstige opoffering for the joy of the work. Voor hetgeen de
Belgische gewesten betreft, kunnen wij aannemen, dat het boek
de stof uitput, en waar de heer Oscar van Schoor, insgelijks
een verdienstelijk verzamelaar van overblijfsels van het oud-.
Vlaamsch volksleven (2), in een inleidend epistel Van Heurck's
werk `j une oeuvre maitresse " noemt, laat hij zich geenszins
door de vriendschap tot overschatting verleiden.
De behandelde stof was de studie en de inspanning, die
Em. van Heurck zich getroostte, volkomen waardig.
Reeds in de 12e eeuw brachten de bedevaartgangers van
de gewijde plaatsen die zij bezochten gegoten of gestempelde
plaatjes in zilver, tin of lood mede, voorzien van de beeltenis
of het emblema van de vereerde heiligen. Ze kochten in de
kapellen of in de onmiddellijke buurt deze voorwerpen, die de
relikwie of het mirakuleuze beeld hadden aangeraakt, en
maakten ze aan hun kleed of aan hun broodzak vast. Op
de terugreis lieten ze die in stad en dorp kussen door de
geloovigen, die de vrome bedevaarders dan gaarne met gastvrijheid, voedsel en geld beloonden. Veel van die bedevaartplaatjes werden teruggevonden niet alleen in Engeland, in het
Noorden van Frankrijk en te Parijs (3), maar ook te Namen en
in de Schelde vóór Antwerpen, bij de rechtmaking der kaaien
in 18854886.
Deze plaatjes werden omstreeks het midden van de
15e eeuw, toen het gebruik van de houtgraveur, het papier en
(1) Verder schreef EM. VAN HEURCK : L'CEuvre des Folkloristes
Anversois (1914); --- Guirlande de Saints (1916); .-- Les Harrewgn,
Jacques Jacques-Gerard, Francois, Jean-Baptiste et leurs descendants (1920).
(2) Hij schreef over Bedevaartvaantjes en Gildevaantjes in Biekorf

1912.
(3) Zie ARTHUR FORGEAIS : Collection de plombs historiés trouvés
dans la Seine (Deuxième Série. Enseignes de Pélérinages). Paris 1863.
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de drukkunst zich verspreidde, langzamerhand vervangen
door gedrukte vlaggetjes, die veel gemakkelijker en goedkooper te vervaardigen waren. Dit was vooral het geval
in Vlaanderen, waar de houtgraveerders buitengewoon talrijk
waren. In elk geval waren die vaantjes hier in de 16e eeuw
algemeen gekend, zooals blijkt op sommige schilderijen van
dien tijd (1). Em. van Heurck is zelfs geneigd om die bedevaartvlaggetjes voor een Vlaamsche uitvinding te houden,
tegen het oordeel van den E. H. R. Flahault in, die meent, dat
ze van Spaanschen of Italiaanschen oorsprong zijn.
Van die heel oude bedevaartvaantjes zijn er weinig of geene
bewaard gebleven. Zij ondergingen het zelfde lot als de meeste
druksels, die veel gebruikt werden. Almanakken, volksboeken,
schoolboeken enz., die voortdurend in handen genomen werden
en niet veilig in de bibliotheken bleven, versleten al heel
spoedig en toen ze stuk gelezen waren, werden ze als waardeloos weggeworpen. De bedevaartvaantjes werden in de keuken
op den schoorsteenmantel of in de stallingen aan de muren
vastgehecht, als behoedmiddel tegen ziekte en maleficie, en
zoo werden ze door rook en stof, de werking van 't licht, de
uitwasemingen van het mest en dies meer langzaam maar
zeker vernietigd.
Voor de verzamelaars waren die vaantjes dus edel wild,
waarop ze met hartstocht gingen jagen. Het is in ons land,
zoowel in de Vlaamsche als in de Waalsche gewesten, dat
men er het grootste aantal van aangetroffen heeft. In Frankrijk
zijn ze, buiten Fransch-Vlaanderen, zoo goed als onbekend.
Ten onzent bezat het Printencabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel er in 1918 slechts 29 ; de heer Em. van Heurck
echter, die de verzamelingen aankocht van wijlen ons medelid
Jan Broeckaert en den archaeoloog Paul Cogels, bezit er
ongeveer 500.
Van al die vlaggetjes geeft hij in zijn werk een volledige
iconographische beschrijving. Ongeveer 150 reproducties verduidelijken dat gedeelte van het werk. Em. van Heurck weidt

(1) De Brunswijker monogrammist (Jan van Hemessem of Jan van
Amstel?) ; Pieter Breugel, de oude (Zie R. van Bastelaer : Peter Breugel,
l' Ancien 1709) ; en Jacob Grimer (Museum Antwerpen).

— 241 —
uit over de vereerde heiligen, hun mirakelen, de bijzondere
plaatselijke devotiën waarvan zij het voorwerp zijn, de broederschappen, waarvan zij de beschermers zijn ; de folkloristische
gebruiken, waartoe hun eeredienst aanleiding gaf en nog geeft,
enz. Al die inlichtingen geven een treffend beeld van de volksvroomheid in onze gewesten, zij dragen werkelijk, zooals de
heer Van Schoor het schrijft, de laatste vervliegende geuren en
de verstervende kleuren van de in Vlaanderen eenmaal zoo
bloeiende dichterlijke legenda aurea, die aan 't uitsterven is.
De geschiedenis der heiligenvereering en de folklore beide
worden door den arbeid van den heer Em. van Heurck
gediend. De vaantjes zelf zijn in dit opzicht al heel belangrijk.
Op de eene zien wij de kerk, waar de heilige vereerd werd;
het omliggende landschap ; eigenaardige ceremoniën, zooals de
paardenwijding met den hamer van S t Elooi te Eyne, te Everghem en elders; vreemdsoortige ex-voto's zooals de kous met
graan gevuld, die aan St Quintinus te Lennik in Brabant
geofferd wordt om van de waterzucht te genezen ; het onderdompelen van de relikwiekast van den H. Winok in de Colme
te S c.Winoksbergen ; de weegschaal, waarmede de zieken
gewogen werden, wier gewicht in graan of in was aan S t Cornelis te Lier werd geofferd; de processie ter eere van den aangebeden heilige, enz.
Ook de geschiedenis onzer graphiek kan uit deze studie
voordeel trekken. Sommige bedevaartvaantjes werden inderdaad geteekend door befaamde kunstenaars zooals Abraham
van Diepenbeeck, Filips Fruytiers e. a. en gegraveerd door
een heele pleiade meesters in het vak zooals J. C. Jeghers,
de Bouttatsen, de Harrewijns, de Lommelin's, e. a. Sommige
bedevaartvaantjes zijn onberispelijke modellen van graveerkunst, b. v. die van Aarschot, Assche, Balen, St^Lambrechts
Woluwe, Eename, enz.
Ik dacht goed te doen bij het aanbieden van de Drapelets
de Pèlerinage de gansch bijzondere aandacht van de leden der
Academie er op te vestigen en tevens den voortreffelijken
auteur met mijn gelukwenschen mijn dank aan te bieden voor
alles wat hij in zijn belangrijk boek heeft bijeengebracht.

--. 242 -Verslagen 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 Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU, Kan. AMAAT JOOS,
Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, leden, en Prof.
J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Lexicographische Sprokkelingen, door Mr. LEONARD
WILLEMS. - Mnl. Cauteel. = Mnl. Gheaffaitiert ende verg
miet.— Mnl. Letten = vrijlaten. -- Mnl. Aieren (haieren). —
Mnl. Huustrappelinghe. ,--r Mnl. Lantsstichter. ^– Mnl. Beddedecker,
b] Kleine Verscheidenheden, door den H. EDW. GAILLIARD.
— Bloot land = Winnende land : Bloot landt ende erfve.
(1628 en 1767.) — Bloot landt ofte braecke = thans Braakland. (1671.) -- Landt dat bloot is van den houte. (1578.) —
Groot : een stuk landts groot van drien ghemeten (1366.) —
Over half land, Voor half landt = Voor de helft als bouwland
gemeten. (1731.) Ten halven grachte, met betrekking tot onderhoudswerken aan straten. (1730.) — Hemelsbreede : Landen
pointen naer hemelsbreede; Lasten " ommestellen naer, op. bij
hemelsche breede ". (1601, 1680, 1701.) Bestreck = Omvang,
Omtrek. Nabijheid. (1583,) --- Beloop = Gebied, Fr. Ressort,
Circonscription. (Begin XV e eeuw.) — Beloop, spr. van dijken,
ook Garsdijken, of het deel daarvan, waarop men vee mocht
laten grazen. (1470, 1517, 1550.) — Beloop, in zake van wateringen beteekent Grondgebied. (1685, 1699.) Beloopen met
ere gracht = Door een gracht omringen, omgeven : Ende dat
landt es beloopen met ere gracht. (1227.) — Berauw, Een oud
vakwoord van het landmetersvak. — Bestreck = Onderverdeeling van een ligger: Bestreck ofte Caerte (1732.) Groe^nswaerde, Groenswaerde = Weidegrond. (1550, 1618 en 1634.)
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— Beterden (Beterten, bij De Bo) : Land beterden ende oversien.
Wijst eigenlijk op het afmeten en prijzen van land. Visitacie
ende voetbeterden. (1719.) -- Grondere (Grondeigenaar); vr.
vorm : Grondighe (Diksmuide). — Gheland = Palende tegen...
(1463.) .— Geschote mede, uit een tekst van 1576. — Gheleghentheyd = Ligging. (1612.) — Dweers laene, (Schoore.)
Deze verschillende punten worden achtereenvolgens
door de twee sprekers behandeld, behalve Mnl. oogscalc
en cloosterbier uit de Lexicographische Sprokkelingen
door den heer L. WILLEMS, die naar een latere zitting
verzonden worden.
--r De Commissie stelt voor, beide lezingen in de

Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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 Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter, IS. TEIRLINCK, GUSTAAF SEGERS, en Prof. Dr. AUG.
VERMEYLEN, leden, Dr. MAURITS SABBE, hospiteerend lid, en
OMER WATTEZ, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Naar aanleiding van een brief van Th. Poelman : De
talenkennis van Plantin's dochters. Dr. John Clemens en zijn
gezin. ,— Mededeeling van den heer Dr. MAURITS SABBE. —
In de Plantin-drukkerij te Antwerpen verbeterden de dochters
van den drukker drukproeven in Latijn en Griekseh en verder
in Oostersche talen : Hebreeuwsch enz. Kenden zij die talen?
Of konden zij die alleen lezen zonder ze te verstaan, gelijk
onze huidige drukkers die soms proeven verbeteren in vreemde
talen? Dit onderzoekt Dr. Sabbe aan de hand van Theodoor
Poelman, commentator der classieke uitgaven van Plantin,
die acht bundels met nota's van allen aard heeft nagelaten
op snippertjes papier, zelfs rijmpjes in 't Nederlandsch, die
bewijzen dat de humanist gaarne 't kleed zijner geleerdheid
aflegde om zijne moedertaal re gebruiken.
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b] Is Vondel in Zuid-Nederland geweest? — Mededeeling
van Dr. MAURITS SABBE. Naar aanleiding eener vroegere
lezing van Dr. M. Sabbe over Balthasar Moretus II schreef
Dr. Sterck in het dagblad De Tijd een artikel waarin hij de
vraag stelt of Vondel zelf, gelijk zijne dochter, in ZuidNederland was geweest.
De heer Sabbe geeft lezing van dit stuk.
Dr. Sterck schijnt de vraag bevestigend te willen beantwoorden. Dr. Sabbe deelt het artikel alleen mede om de
aandacht op de zaak te vestigen en ze verder te onderzoeken.
Daarna volgt eene bespreking aan welke de heeren SEGERS
en VERMEYLEN deel nemen.

c] Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XVIIIe eeuw.
Lezing door Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ. -- Dit punt, gezien
de afwezigheid van Prof. Scharpé, zal in eene volgende vergadering worden behandeld.

DAGORDE.
1°) Boekerij. Verslag van den Bestendigen Secretaris over den toestand der Boekerij. (Ingevolge art. 16
van het Reglement van inwendige orde voor de Secretarie.)

De Bestendige Secretaris legt zijn verslag ter tafel, over
den toestand van de Boekerij der Academie gedurende
het jaar 1921. De Vergadering beslist, dat dit stuk in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
2°) Fondsen. --- Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. — Verslag over de
Fondsen, waarvan het beheer door de Commissie wordt
waargenomen : Dienstjaar 1921. — 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 1921..— Ingevolge bepaling van de Koninklijke
Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen, zal een
afschrift van genoemd verslag aan den Minister van
Wetenschappen en Kunsten worden overgemaakt.
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3°) Sa1smans-Fonds. Verslag over het dienstjaar 1921. Namens de Commissie doet de Bestendige
Secretaris verslag over de Werkzaamheid van dit fo nds
en dezes geldelijken toestand, gedurende het dienstjaar
1921. — Ingevolge art. 5 van het Koninklijk Besluit van
25 Februari 1909, houdende goedkeuring van dit Fonds,
zal een afschrift van genoemd verslag aan den Minister
van Wetenschappen en Kunsten worden medegedeeld.
4°) Commissie voor Rekendienst. Benoeming van
drie Leden, die met het Bestuur de Commissie van
Rekendienst voor het jaar 1922 zullen uitmaken. —
Worden benoemd de heeren Kan. AMAAT JOOS, Prof.
J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILLEMS.
5°) Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde : 21 e TIJDVAK (1919-1920-1921).
BENOEMING VAN DE JURY. - Brief van 14 Januari 1922,
waarbij de Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om een voordracht verzoekt " van tien personen,
" tot benoeming van een Keurraad van vijf leden, ter
" beoordeeling van den Driejaarli kschen Wedstrijd van
" Nederlandsche Tooneelletterkunde, 21 e tijdvak, in dezer
" voege dat minstens drie leden van de Jury kunnen
" genomen worden onder schrijvers, welke geen deel
" van de Vlaamsche Academie uitmaken "..- Worden
aangewezen :
Binnen de Academie : de heeren : Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Dr. MAURITS SABBE, Dr. JULIUS PERSYN en F. V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE;

Buiten de Academie : de Eerw. heer BERNAERTS,
bestuurder van den Tooneelgids; — de heeren : LOD.
MONTEYNE, letterkundige, criticus van het Tooneel te
Antwerpen;
HENDRIK COLASSIN, voorzitter van de
• Koninklijke Tooneelmaatschappij " De Morgenstar ", te
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Brussel; — Dr. DE GRUYTER, leider van het Volkstooneel.
6°) Lezing door den heer J. Jacobs : Over Schrij fen Spreektaal in de Middelnederlandsche dialecten. —
Spreker handelt over het veel besproken vraagstuk der
schrijf- en spreektaal in de middeleeuwen. Zonder thans in
te gaan op den invloed, welken de schrijftaal op de spreektaal, of de spreektaal op de schrijftaal kan gehad hebben,
of te onderzoeken hoe trouw de volkstaal in de Mnl.
schrijftaal is weêrgegeven, gaat spreker na, steunend
vooral op de niet-litteraire schrijftaal, in hoeverre er een
geschreven en gesproken Kocv i/ in de middeleeuwsche
Nederlanden kan bestaan hebben, en komt tot het
besluit, dat er geen algemeene schrijftaal bestaan heeft,
ja dat iedere gouw, iedere stad, haast ieder " scriver " een
bijzondere schrijftaal had. Evenzoo bewijst hij, dat er in de
middeleeuwen noch van een algemeene, noch van een
min algemeene, noch van een echt beschaafde spreektaal
onder enkele uitgelezenen kan sprake zijn : de volkstaal
werd als omgangstaal in elk gewest gehoord.
— De bestuurder wenscht den heer JACOBS geluk
met zijn hoogst belangwekkende lezing, 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 1921.

IVIIjNE HEEREN,

Om te voldoen aan de voorschriften van het Reglement
der Secretarie, heb ik de eer U verslag te doen over den toestand van de boekerij der Academie gedurende het jaar 1921.
Aanwinsten. Deze worden maandelijks medegedeeld
in onze Verslagen en Mededeelingen; voor het verloopen jaar
bedroegen zij 340 boeken en 74 tijdschriften. Daarvan werden
317 boeken en brochures, en 50 tijdschriften aan de Academie
ten geschenke aangeboden, te weten :
TijdBoeken
en brochures. schriften.
Door de Regeering :
12
37
Door openbare besturen, letterkundige en
andere genootschappen, onderwijsinrichtingen
enz., uit België :
9
11
Door Academiën, hoogescholen, openbare
bibliotheken enz. uit het buitenland :
17
96
Door werkende en briefwisselende leden
der Academie :
2
71
Door buitenlandsche eereleden :
6
0
Door bijzondere personen
8
a) Uit België :
96
b) „ den vreemde :
0
2
317

50
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Aangekochte boeken. — Drie en twintig boeken en één
tijdschrift werden aangekocht.
Ruildienst. ^- In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de Academie : uit België
17 en uit den vreemde 6 tijdschriften.
In den loop van het jaar ging de heer De Vreese, onderbureeloverste der Academie, regelmatig voort met het overbrengen der boeken van de oude bibliotheekzalen naar de
nieuwe, met het nummeren en catalogeeren er van naar een
nieuwere methode. Tot nog toe werden minstens tien duizend
boeken overgebracht, genummerd en gecatalogeerd. Spijts ons
herhaald aandringen kon de heer De Vreese tot nog toe niet
de minste vergoeding bekomen voor dit gansch buitengewoon
en zeer bel an grijk werk.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLIJRE VLAAMSCHE ACADEIVIIE

VERSLAG
door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van
15 Februari 1922 gedaan, namens de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en de Com
missie van Beheer van het Pater Salsmans-Fonds, als
gevolg op het Verslag opgenomen in de Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 1921 blzz. 73-75.

I.
PATER VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
(Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905.)
(Zie f aarboek voor 1921, blzz. 98-99.)
Geldelijke toestand.

Batig slot op 10 Februari 1921. . . .. Fr. 8198.25
1921. Rent : 1n Juli (eerste halfjaar 1921) . . . . .
ln Januari 1922 (tweede halfjaar 1921) . .

294. „
294. „

Samen : Op de Spaarkas Fr. 8786.25

Versl, 1922

17
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II.
KAREL BOURY-FONDS.
(Art. 6 van het Koninkl ijk Besluit van 22 Januari 1909.)
(Zie Jaarboek voor 1921, blzz. 95-97.)

Geldelijke toestand.
Batig slot op 16 Februari 1921. . . . .
1921. Rent : 1 juli 1921 (1) (Eerste halfjaar 1921).
1 Jan. 1922 (Tweede halfjaar 1921) .

. Fr. 2783.02
122. ,,
122.„

Samen : Op de Spaarkas Fr. 3027.02

III.

Staatsminister AUG. BEERNAERT-FONDS,
(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912.)
(Zie Jaarboek voor 1921, blzz. 101-102.)

Geldelijke toestand.
Batig slot op 16 Februari 1921. . . . .
1921. Rent : Mei 1921 (Nov. 1920-Mei 1921) . .
Nov. 1921 (Mei-Oct. 1921). . . .

. Fr. 1232.78
249. „
249. „

Samen : Op de Spaarkas Fr. 1730.78

(1) In Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1821, blz. 74, werd bij
misslag gedrukt :
1921. Rent : 1 n Jan. 1920 (Tweede halfjaar 1920).
Men leze : 1921. Rent : 1n jan. 1921 (Tweede halfjaar 1920).

.-r 251 --

IV.
PATER A. SALSMANS-FONDS.
(Zie Jaarboek voor 1921, blzz. 99-100.)

Geldelijke toestand.
Batig slot op 16 Februari 1921. . . . .
1921. Rent : Mei 1921 (Nov. 1920-Mei 1921) . .
Nov.1921 (Mei-Oct. 1921). . . .

. Fr. 7583.70
294. „
294. „

Samen : Op de Spaarkas Fr. 8171.70

Gent, 15 Februari 1922.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

552.. INTERDICTIE : Met interdictie.
D. Berten, Cout. de la Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 163 :
" Den... xvc xxxviij, was Lievin Baers ghecondempneert.:. verghevenesse
te biddene..., omme zeker ruithede by hem ghecommitteert ten huuse
van,.. zynen oom, ende inde costen, met verbant ende interdictie.
Id., id., blzz. 163-164 : " Den... xv c xxxix was Sylvester Devenyn
ghecondempneert te comparerene in ghebannen vierschaere, van dat
hy contrarie den ghebode Gods..., committerende alzo afgoderien..., met
interdictie ende condempnatie van costen. "

Wij meenen dat door " MET INTERDICTIE " niet verstaan
wordt fr. avec defense de récidiver, of " avec defenses ", maar
wel : " MET INTERDICTIE UP DIT HEERSCHIP IN EENEN JAER TE
CONVERSERNE ". (Id., id., blz. 164, art. 21.) " Met interdictie " uit
art. 43, op, cit., blz, 166, is ook niet anders uit te leggen : " Met

interdictie " zich binnen een jaar op de heerlijkheid te bevinden,
" up peyne van openbaerlyck ghescafaulteert ende met eenen
" gloeyende yser duer ulieder tonghen duersteken te werden
Men vindt nochtans op. cit., blz. 160, nr 10 : " met interdictie niet meer van ghelycke te doene ". (Id., blz. 167, nr 50;
blz. 169, nr 69, en blz. 171, nr 82.)
553. — DUERGAENDE PERSOONEN.
DUERGAENDE PERSOONEN is hetzelfde als REYSENDE LIEDEN :

D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz. 668: " Naer de costume, negheen tavernieren (1) vermach drynckers
te stellene binnen der hoochmesse..., ten waer duergaende persoonen
ende gheen andere... " (1547.)
REYSENDE LIEDEN :

Id., id., blz. 690: " Dies wort ande voornomde taverniers expresselyck verboden eenich volck wyn ofte bier te tappen... gheduerende de
hooghmisse, ofte ten waere alleene voor de reysende lieden... " (1664.)
EDW. GAILLIARD.
(1) Te lezen : negheen taverner en vermach... "

UIT DEN HLIIVIANISTENKRING

RONDOM PLANTIN
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

(De talenkennis van Plantin's Dochters. Brieven daarover van Elstius en Theodoor Poelman (Pulmannus). —
Dr. John Clemens en zijn gezin. — Engelsche uitwijkelingen
te Antwerpen.)
*
**

De ruiggebaarde, vroede Kiliaan, met het vergrootglas
voor het rechteroog, zooals P. van der Borcht hem op het
bekende portret voorstelt (1), — of Giselinus, of Steenhartsius
of een ander der geleerde Plantijnsche proeflezers, drukfeilen
zoekend uit de losse bladen van een classieke uitgaaf, en naast
zich de dochtertjes van den patroon, meisjes tusschen vijf en
twaalf jaar, eveneens proeven verbeterend, in de stemmige
correctorskamer van de Plantijnsche huizing, omgloord van
zonnelicht, spelend door ruitjes, groen als oude wijnruimers...
Moest ik dit beeld voorstellen, ik zou beschuldigd worden
toe te geven aan een of andere romantische fantazie of aan het
verlangen om een schilderachtig tafereel te borstelen naar den
trant van Leys of zijn epigonen.
En toch had ik het kunnen doen en tevens binnen de
strenge grenzen der historische waarheid blijven.
In een schrijven aan zijn vriend en beschermer De Cayas,
secretaris van Philips II, somt Christoffel Plantin met blijkbare
vaderlijke ingenomenheid de kundigheden van zijn dochters op
en vermeldt daar o. m., dat zij, van hun vierde tot hun twaalfde
(1) Museum Plantin -Moretus, Zaal XI.
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aar, in de drukkerij de proeven hielpen lezen, in welke taal z e
ook gedrukt waren. " Je leur ay faict alors, — schrijft hij -- felle" ment apprendre a escrire et a bien lire que depuis l'aage de
" quatre a cinq ans jusque a l'aage de douze ans, chacune des
"4 quatre premières, selon leur aage et rang, nous ont aidé a
" lire les épreuves de l'imprimerie en quelque escriture et langue
" qui se soit offerte pour imprimer " (1). Wij mogen daaruit
afleiden dat deze vier meisjes Latijn, Grieksch en wellicht ook
Hebreeuwsch, Syrisch en nog andere talen lazen.
Dit laatste wordt door Plantin bevestigd in denzelfden
brief, waar hij spreekt van zijn vierde dochtertje Madeleine,
toen dertien jaar oud. Zij had " péculière charge de porter
" toutes les espreuves des grandes Bibles Royales au logis de
" Monsgr le Docteur B. Arias Montanus et de lire, des originaux
" Hébraïcques, Chaldéens. Syriacques, Grecs et Latins, le
" contenu des dictes espreuves, tandis que mondict S r le docteur
" observe diligemment si nos feilles sont telles qu'il convient
" pour les imprimer " (2).
Bij het lezen dier passages is het geraadzaam zich op zijn
hoede te stellen om Plantin niet meer te doen zeggen dan hij
bedoelde. Het valt niet te betwisten dat de meisjes van den
Antwerpschen drukker al die talen met hun eigenaardige letterteekens wel degelijk lazen. Plantin zegt dat zeer uitdrukkelijk,
maar ook niets meer.
Dat lèzen der vreemde taal beteekent zeker niet die taal
kènnen. In een opstel over Plantin (3), schreven wij over dit
proeflezen van zijn kinderen, dat het wellicht maar een
vergelijken, zonder begrijpen was van den nieuw gezetten
tekst met de copij of het gedrukte model, zooals dit nu nog
vaak in Vlaanderen gebeurt, in kleine drukkerijen, met Fransche teksten, die nagezien worden door Franschonkundige
werklieden.
Onlangs legden wij de hand op een paar archiefstukjes,
die ons bewijzen : ten eerste, dat zelfs tijdgenooten een te
(1) Correspondance de Chr. Plantin, II, 172.

(2) Id. 176.
(3) Christoffel Plantin (L. Opdebeek, Antwerpen, 1921), blz. 14.
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hoogen dunk hadden van de talenkennis van Plantins dochters,
en ten tweede, dat onze gissing omtrent die kennis wel juist was.
Zekere Frater Joannes Elstius, waarschijnlijk uit Nym-wegen, (instituti Gregoriani), schrijft in 1576 aan den Kranenburger Theodoor Poelman, den te Antwerpen gevestigden
geleerden commentator van zoo menige door Plantin bezorgde
Latijnsche classieke uitgave, dat hij in het S t-Geertruida-klooster, te 's Hertogenbosch, een eerwaarde dame had aangetroffen,
zoo geleerd in de classieke letteren, dat ze met even welken
taalgeleerde dorst redetwisten en zeker haar gelijke in dit
opzicht niet zou gevonden hebben.
En naar aanleiding daarvan schrijft Elstius verder : " Ik
herinner mij, dat ik van u te Nijmwegen gehoord heb van de
dochters van Plantin, dat zij niet alleen Latijn, maar ook
Grieksch en Hebreeuwsch kunnen lezen en schrijven ; indien
dat waar is, schrijf het mij, a. u. b., zoo gij zooveel tijd hebt " (1).
Poelman's antwoord op dit schrijven werd ook terug
gevonden.
In het Museum Plantin-Moretus worden er acht bundels
bewaard (2) met losse nota's van allen aard, door Theodoor
Poelman nagelaten. Die nota's, vaak op snippertjes papier
geschreven, vormen een bonte mengeling. Het zijn ontwerpen
voor brieven, rekeningen over alledaagsche uitgaven soms
met Latijnsche verzen op de keerzijde, woordverklaringen,
tekstaanteekeningen, en zelfs enkele Nederlandsche rijmpjes,
die bewijzen, — wat de huiselijke rekeningen en het eveneens
bewaard gebleven boek van Poelman's volderszaak overigens
ook doen, -- dat de humanist zijn moedertaal gaarne en
met talent gebruikte als hij het kleed der geleerdheid aflegde.
Zoo weerstaan wij b. v. niet aan den lust om hier terloops het
aardig, zinrijk distichon over te schrijven, dat wij daar aantroffen
over het door Anna Bifins zoo verafschuwde tweetal, Marten
Luther en den Gelderschen kapitein Marten Van Rossem, die
in 1542 Antwerpen kwam belegeren :
" Marten Luyter heeft doen studeren papen, leeken & clercken,
" Marten Van Rossem heeft stadt ende casteel doen verstercken (3). "
(1) Arch. Plantin, R. XCI. fo 537.
(2) Handschriften 81.
(3) Hs. 81, II.

— 256 —
Onder die nota's vonden wij het klad van het briefje
dat Poelman aan Elstius als antwoord zond. De graad der
talenkennis bij Plantin's dochters wordt hier heel juist bepaald.
Poelman schrijft daarover : " De dochter van Plantin (Madeleine) las weliswaar vlug Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn,
maar ze begreep er niets van ". Met deze onbetwistbare
getuigenis zullen wij het Antwerpsche drukkersmeisje zeker
niet over het paard tillen.
Dit schrijven van Poelman wordt nog onrechtstreeks
bevestigd door tal van brieven van Jan Moretus aan zijn zoon
Melchior. Gewoonlijk geschiedde deze correspondentie in het
Latijn. Van tijd tot tijd loopt daar echter een Nederlandsche
brief onder, en dan wordt telkens daarin vermeld, dat die taal
werd gebruikt opdat moeder ook zou verstaan wat er geschreven werd. Martine Plantin verstond dus naar de getuigenis van
haren man ook geen Latijn (1).
Zoo wij twijfelden aan de kennis van de oude talen bij
Madeleine Plantin en haar zusters, dan deden wij dit enkel
wegens haar jeugdigen leeftijd, niet omdat zij vrouwen waren.
Het was immers ten tijde van de uitbreiding der Renaissance over
Europa zoo geen zeldzaamheid vrouwen te ontmoeten, die de
taal van Homeros of Virgilius degelijk kenden. Vele Italianen
zagen er te dien tijde niet het minste bezwaar in de oudere talen,
die de gedachten- en schoonheidswereld der Oudheid moesten
ontsluiten, te gelijk door jongens en meisjes te laten bestudeeren (2). Er werd onder ontwikkelden zooveel over de cultuur
der Grieken en Romeinen gepraat, dat de vrouw er als van zelf
toe gebracht werd in de studie van het Grieksch en het Latijn

(1) " Omdat ick dese U. L. moeder soude lesen 8 sy verstaen
soude wat ick U L. ben schryvende so schryve ick denselven in u
moederstael also ghi den uwen hebt geschreven omdat zy oock te beter
verstaen soude wat gy schryft. JAN aan MELCHIOR MORETUS (1603).
ARCH. PLANTIN, Reg. XIII, fo 120.
" Omdat U. L. moeder weten soude wat ick u schryve, zoo schryve
ick u dese in Duytsch... " ID. ID. (1594), ARCH. PLANTIN, Reg. XI, fo 71.
Nog een verklaring in denzelfden aard vinden wij in Reg. XI, fo 108.
(2) J. BURCKHARDT : Die Cultur der Renaissance in Italiën.

Leipzig, E. A. Seemann, 1896, II, blz. 122.
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belang te gaan stellen. Die kennis was als het ware een behoefte
van het toenmalige gezelschapsleven. Zelfs vorstendochters
staan bekend om de voortreffelijke Latijnsche redevoeringen,
die zij naar de mode dier dagen wisten samen te stellen en voor
te dragen. Zoo begroette Ippolita Sforza Paus Pius II op het
congres te Mantua met een toespraak in het Latijn, en Battista
Montefeltro, echtgenoote Malatesta, deed hetzelfde met Koning
Sigismond en Paus Marten (1).
De briefjes van Poelman en Elstius leeren, dat het ook te
onzent in den tijd der Renaissanceontwikkeling niet als een
verbazingwekkend feit gold vrouwen te ontmoeten, die thuis
waren in de talen der Oudheid. Toen Elstius aan zijn vriend
schreef over die dame uit 's Hertogenbosch, die zoo goed op
de hoogte der classieke letteren was, dat ze met om het even
welken geleerde daarover heel gevat kon debatteeren, verwon
derde hem dat niet eens. Hij kende dames, die dit eveneens
zouden gedaan hebben (2).
In de eerste plaats noemde hij de vrouw en de dochter
van den Engelschman Clemens, die toen ze eenige maanden te
Antwerpen verbleven, hem kwamen bezoeken, door zijn faam
als philoloog aangetrokken. Ze spraken Grieksch en Latijn en
toonden hem zelfs een paar uittreksels uit oude schrijvers, nl.
uit Cyprianus, bisschop van Carthago, in de III e eeuw, en
Aurelius Prudentius Clemens, den Christen dichter uit de
IVe eeuw, die zij bestudeerd en uit oude handschriften hadden
hersteld.
Zonder twijfel spreekt Poelman hier over de vrouw en de
dochter van den Engelschman John Clemens, den opvoeder
van Thomas Morus' kinderen, philoloog en geneesheer (3). Hij
gaf eerst les in de rhetorica, in het Wolsey-college, te Oxford,

(1) Id. id., I, blz. 263.
(2) Wij denken hier onwillekeurig aan Catharina Tishem, van
Engelsche afkomst, de echtgenoote van Walther de Gruytere, moeder
van Jan de Gruytere (Janus Gruterus 1560 t 1627), die haar zoontje de
eerste lessen in het Latijn en het Grieksch gaf. Zie L. ROERSCH, Biographie Nationale, VIII, blz. 366.
(3) Chr. G. JóCHER : Allgemeines Gelehrten-Lexion. Leipzig
1750, I, blz. 1954.
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waar men hem omstreeks 1519 een leerstoel van Grieksch
aanbood. Hij vestigde zich daarna te Londen, waar hij lid werd
van het college der geneesheeren. Hendrik VIII liet hem herhaaldelijk raadplegen tijdens de ziekte van den Kardinaal
Wolsey (1).
De persoonlijkheid van Dr. J. Clemens herinnert ons aan
dit bewogen tijdperk uit de geschiedenis der katholieken in
Engeland, gedurende hetwelke verscheidene onder hen om
wille van hun geloof uitweken en een toevlucht vonden in de
Spaansche Nederlanden, vooral te Antwerpen, te Leuven, te
Douai, te Mechelen en te Brugge. Reeds onder Hendrik VIII
weken de Engelsche katholieken uit. Dit was o. a. het geval
met Dr. J. Clemens, die om redenen van godsdienst bij Hendrik
VIII in ongenade viel. Tijdens de korte regeering van Maria
Tudor, van 1553 tot 1558, waren zich de b3nnelingen vol
vertrouwen opnieuw in Engeland gaan vestigen. Ook Dokter
Clemens was teruggekeerd en oefende nu met veel bijval zijn
ambt uit in het graafschap Essex. Maar onmiddellijk na de
troonbeklimming van Koningin Elisabeth in 1558, en vooral
bij de uitvaardiging van de wetten betreffende de vorstelijke
suprematie in kerkelijke zaken en den zg. eenvormigheids-bill
in 1559, die de Engelsche katholieke geestelijken, ambtenaren,
studenten, enz., in de verplichting stelde een ketterschen eed af
te leggen of ontslag te nemen, was hun toestand in hun vaderland zoo goed als onmogelijk geworden en zij kwamen in nog
grooter aantal naar de Spaansche Nederlanden over. Dokter
J. Clemens was weer onder de uitwijkelingen en vertoefde toen
op verschillende plaatsen in ons land. Hij stierf te Mechelen
op 1 Juli 1572. In het doodenregister van de St-Rombautskerk
aldaar wordt hij vermeld als " Mr Jan Clementis, doctoor van
d'ingelsche in de Blockstrate... " (2), wat zeker wijst op de

(1) N. F. J. ELOY : Dicfionnaire historique de la médecine. Bergen,
H. Hoyois, 1778.
(2) 1572, 9 Juli. (Mededeeling van Dr. G. van Doosselaere). Dokter J. Clemens en zijn vrouw werden in de St-Romboutskerk begraven,
dicht bij het altaar. (j. MORRIS, S. J. The Troubles of our catholic
Forefathers. London, 1872, I, blz. 28).
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aanwezigheid te Mechelen van talrijke uitwijkelingen van
Britsche nationaliteit. In het jaar van Clemens' dood bevonden
zich daar inderdaad, behalve Clemens' familie, de Gravin van
Northumberland; de kapitein Leonard Dacre; John Heywood,
de dichter van zoo menig geestige interlude ; de kloosterzusters
der Engelsche Brigitinnen van Sion en nog andere meer (1).
Daar Clemens' vrouw en dochter Poelman kwamen
bezoeken, kunnen wij licht veronderstellen, dat de Engelsche
dokter in de Plantijnsche omgeving • geen onbekende was. Dit
wordt overigens met zekerheid aangetoond door tal van
bescheiden, die wijzen op betrekkingen tusschen Clemens en
Plantin zelf. De Antwerpsche drukker was nog met andere
Engelsche bannelingen bevriend en meer dan een handschrift
uit zijn verzameling, vooral werken van classieke schrijvers,
kocht hij aan leden van het Balliol of van het All Soul College van Oxford, die ten tijde van Hendrik VIII of later
naar Antwerpen uitweken (2).
Menig handschrift, op het Museum Plantin-.Moretus
bewaard, draagt immers nog het opschrift : " Liber collegii
animarum omnium fidelium defunctorum in Oxonia " of " Liber
collegii de Balliolo Oxoniae ".
Uit het Journal de Christophle Plantin commengant au
premier jour de Janvier l'an 1561, weten wij dat Poelman's
patroon op 23 Januari 1561, aan Doctor Clemens Anglus
gekocht heeft voor 16 gulden : " cent livres pesant de parchemin " (3). Meer dan waarschijnlijk waren dit honderd pond
perkamenten handschriften, die de Engelsche banneling verkocht om in zijn middelen van bestaan te helpen voorzien.
In een ander Journal, dat in 1565 begint (4), komt Doctor
Clemens Anglus, weer voor, ditmaal zoowel onder debet als
(1) Zie ROBERT LECHAT, S. J. Les Refugiés Anglais dans les
Pays Bas espagnols durant le règne d'Elisabeth 1558-1603, blz. 49
(Roeselare. j. De Meester). -- ID. ID. Line Communauté anglaise refugiée a Malines, au XVIe siècle. Les Brigittines de Sion. (Annales du
XXI Ie Congrès d'Archéologie). Mechelen, L. & A. Godenne, 1911.
(2) Notice sur la Bibliothèque Plantinienne, door F. Vanderhaeghen. (Gent, C. Vyt, 1875.)
(3) Archief Mus. Plantin, Reg. XXXVI, blz. 2.
(4) Id. id. Reg. XXXVII, blz. 29.
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onder credit. Hij kocht aan Plantin voor 28 gulden 3, 1/4 uitgaven van allen aard, bijbels, werken van Gregorius, Basilius,
Arianus, Callymachus, Xenophon, enz. Hij betaalde echter niet
in geld maar in boeken. Plantin teekent inderdaad in het
journal aan, naast den schuldpost van Dr. Clemens : " Receu
de luy Xenophontis opera fo quil a vendu f. 3 st. 10 ", en
daaronder nog : " Receu en divers livres comme au vieu journal app. f. 27 st. 10 ".
De bibliotheek van het Museum bezit nog van die boeken.
Dit is althans zeker voor een exemplaar van de Epistolae
diversorum philosophorum-oratorum-.rhetorum sex 6 viginti,
uitgegeven door Aldus Manutius, te Venetië, in 1499, en
waarop van Plantin's hand geschreven staat dat het hem door
Dr. Clemens verkocht werd : " 1565.27 Octobris. D. Clementis vendidit C. Plantino " (1).
In een brief aan kardinaal Granvelle over een ontworpen
druk van den Griekschen Bijbel, verzonden op 29 Januari 1568,
vertelt de Antwerpsche meester-printer over Dr. Clemens het
volgende :
" Cejourdhuy aussi, Monsr le docteur Clemens, anglois, jadis
médecin de feu de bonne mémoire la très catholique reine d'Angleterre,
m'a rescrit de Berghes, ou il se tient en volontaire exil, ainsi que plusieurs autres bons et catholiques personnages Anglois, et envoyé ung
catalogue de quelques livres rares en grec, entre lesquels il dict avoir
une partie de la Bible grecque jusques aux livres des Roix, qui est très
ancienne et beaucoup différente de celles qui Bont imprimées. je tascheray
de l'avoir, pour la faire conférer a celles que j'ay tant de Complute que
de Aldus Manutius Romanus et Basle " (2).
Dr. J. Clemens behoorde zelfs tot de geleerden, die Arias
Montanus geholpen hebben bij de voorbereiding van den
beroemden Veeltaligen Bijbel, door Plantin uitgegeven (15681573). De Spaansche godgeleerde vermeldt in zijn voorrede,
dat Dr. J. Clemens hem een Grieksche Pentateuk leende,
afkomstig uit de bibliotheek van Thomas Morus.
(1) Museum Plantin Moretus. Zaal XXV 1 I I, nr 9. Het boek steekt
in een mooien, ouden band, voorzien in den blinddruk, van de naamletters van den Londenschen boekbinder Frederik Egmont.
(2) Correspondance de Plantin, I, p. 227.
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Na Dr. Clemens' dood in 1572 wordt er in Plantin's
rekenboeken nog gewag gemaakt van een Engelschman Clemens, die blijkbaar Dr. John's zoon is : " Sr Thomas Clemens
Anglus habuit a Chro Plantino 29 Martij 1574 1 Communes
idiotisme in fo d accorda 6 st. ".
Er wordt in de Vaticaansche bibliotheek een brief van
Thomas Clemens bewaard (1), waarin hij aan kardinaal Sirlet
verzekert het petekind van Thomas Morus te zijn ; en Thomas
Morus zelf schrijft in Juli 1535, even voor zijne halsrechting,
aan zijn dochter Margaret Roper : " I send no to my good
daughter Clement her algorism stone; E I send her & my
godson & all hers God's blessing & mine " (2). Hieruit kunnen
wij met zekerheid afleiden, dat Thomas Clemens de zoon van
John is.
De heer P. S. Allen, uit Oxford, de zeer gewaardeerde
Erasmus-kenner, wien ik om mogelijke inlichtingen vroeg over
de vrouw en de dochter van John Clemens, wist mij van
Mevrouw Clemens te zeggen, dat zij Margaret Giggs was
(1508 t 6 Juli 1570) en dat een van hun dochters, Winifred
(t 1553), trouwde met William Rastell (omstreeks 1508 t 27
Aug. 1565), neef van Thomas Morus en uitgever van diens
Engelsche werken.
Margaret Giggs werd in Thomas Morus' huisgezin als
aangenomen dochter opgevoed (3).
Mevrouw P. S. Allen, —• die haren man in zijn wetenschappelijk werk zeer gevat ter zijde staat, — vond, dat
J. Clemens ook een zoon had en drie andere dochters, waarvan
er twee kloosterzuster werden, Dorothy bij de H. Claren te
Leuven, en Margaret bij de Ursulinen. Het is dus wel mogelijk
dat het eene van die dochters was, die haar moeder bij Poelman
vergezelde.

(1) Reg. 2023, fo 20 (Mededeelingen van P. S. Allen).
(2) More's English Works 1557, blz. 1458 (Id. id.).
(3) Haar portret bevindt zich onder de Holbeinsche teekeningen te
Windsor.
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Zeer waarschijnlijk waren met Margaret Giggs nog andere
harer familieleden uitgeweken. In de schepenbrieven der stad
Antwerpen lezen wij inderdaad, dat " Heer Jan Clement, doctor
in der medecijnen, op 28 Februari 1561, de heeren Gheeraert
Mahieu en Michiel Valcx, curateuren van den goeden van
wylen Thomas Gygx, coopman van Engelant, machtigde omme
te vercoopen... alsulcken huyse, gelegen in de Minrebruederstrate, achtergelaten by den voors. wylen Thomas Gygges,
zynen debiteur was " (1).
Het bleek tot nog toe nergens, dat Margaret Giggs of een
van haar dochters zich met de studie van Cyprianus of Prudentius had bezig gehouden. Het is echter wel van belang te weten
dat J. Clemens een handschrift van Cyprianus bezat, waaruit
hij lezingen verschafte aan den bekenden Brugschen kanunnikhumanist Jac. Pamelius (1536 t 1587) voor zijn uitgave van
dien auteur in 1568. In de voorrede-opdracht aan Viglius
Zuichamus Frisius vermeldt Pamelius dit zelf (2).
De dames Clemens brengen ons als het ware van zelf in
den kring van Thomas Morus' dochter Margaret Roper, die
insgelijks uitmuntte door geleerdheid en talenkennis. Zij had

wijsbegeerte bestudeerd, maakte verzen en sprak naast haar
moedertaal goed Grieksch en Latijn (3). Zij maakte o. a. een
emendatie voor één van Cyprianus' brieven en aan haar is het
dat Erasmus een van Prudentius' hymnen opdroeg (4).
Ook Thomas Morus' kleindochter, Margaret Roper's
dochter Maria, onderscheidde zich door het beoefenen der
classieke talen. Zij vertaalde nl. in het Engelsch de Kerkelijke Geschiedenis van Eusebius van Caesarea en het tractaat
De Passione fClii Dei van haar grootvader.
Poelman kon over de kennis der dames Clemens met
gansch bijzondere bevoegdheid oordeelen, vooral wat Prudentius betrof, dien hij den christen Pindaros noemde. Hij zelf had
immers met Victor Giselinus of Ghyselinck, van Zandvoorde
(1) Meded. van den heer Archivaris L. Bisschops (Schepenbrieven
1561. H. S. vol. I, fo 397.)
(2) Parijs, Sebastianus Nivellius, 1603.
(3) Chr. G. Je cher, III, blz. 695.
(4) Mededeeling van P. S. Allen.

^-- 263 —
bij Oostende, evenals hij verbonden aan de Plantijnsche drukkerij, teksten van dien auteur uitgegeven : Aurelius Prudentius
Clemens Theodori Pulmanni Cranenburgii, et Victoris Giselini
opera, ex fide decem librorum manuscriptorum emendatus, et
in eum ejusdem Victoris Giselini Commentarius (Antwerpen,
Chr. Plantin, 1564). Van de tien handschriften, die voor deze
uitgaaf werden gebruikt, had Poelman er vier aan Ghyselinck
geleend.
In zijn briefje aan Elstius vermeldt Poelman nog de twee
dochters van Johannes Hovius, een koopman uit Antwerpen,
en roemt beiden om hun kennis van het Grieksch en het
Latijn.
Met onze pogingen om meer te weten te komen over deze
twee laatste dames, zijn wij niet zoo gelukkig geweest. Op het
Antwerpsch stadsarchief komen er tusschen 1560 en 1580 niet
minder dan zes-en-dertig stukken voor op den naam Jan
Hovius of Jan van Hove. Eén van die Jan's wordt voorgesteld
als koopman. Hij was gehuwd met Johanna van Rijen ; doch
van kinderen is er geen sprake. De heer Donnet in zijn Notes
archéologiques sur la province d'Anvers deelt den stamboom
mede van een familie van Hove, waarin een Jan voorkomt, die
gehuwd was met Marie van der Cruyce. Hun dochter, Marie
van Hove, was gehuwd met Jan Zanoli (1).
Dit alles heldert niets op. Zoolang wij de voornamen van
Hovius' dochters of andere inlichtingen missen, zal het niet
mogelijk zijn nader te bepalen wie Poelman bedoelde.
Het voornaamste belang van Elstius' en Poelman's briefjes
ligt overigens daar niet. Zoo wij het geraadzaam achtten ze
hier mede te deelen en te bespreken, was het veel meer om
wille van de zeer gekende figuren van Christoffel Plantin en
zijn dochters, Dokter J. Clemens en zijn vrouw, en Th. Poelman zelf, die er in betrokken zijn, en ook om het aardig kijkje
dat het ons laat nemen op het totnogtoe weinig behandelde humanistische leven in de omgeving der Plantijnsche
drukkerij.

(1) Annales de l'Acad. Royale d'Archéologie de Belgique, 1905,
blz. 195.
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BIJLAGE.

A. Brie f

van Elstius.

S. P. domine pulmane. Si vales cum tuis est quod apprime laetor
ego cum fratribus ut spero, valeo bene, hesi iam 14m diem Buseducis
expectans conductum regium; salutat te plurimum D. Hortenbergius.
Est Buseducis in conventu S Gertrudis honesta matrona, tam bonis
literis instructa, ut cum quovis grammatico audeat inire disputationes et
putat sibi similem non facile reperiri posse aliam, memini me ex te
Novimagi audivisse de filiabus Plantini, eas non modo latine sed 6 grece
& hebraice scire legere 6 scribere, id si verum est queso mihi perscribas
si tibi satis est otij, Salutabis filium tuum, & D. Bernardum Zelum
ceterosque mihi notis (1) 6 praecipue 1VI Petrum Versensz. 1VIDLXXVI
feria 4a post pentecostam.
fr. jOANNES ELSTIUS,
Instituti Gregoriani.

B. Brief

van Th. Poelman.

Suavissimae tuae fuere littere, mi Elsti, quod ex iis te salvum et sanum
intelligerem quod autem matronam quandam ita bonis litteris imbutam
scribis, ut cum quovis grammatico de ea arte acute disceptare possit,
non miror, cum ego Clementis Angli uxorem, et etiam filiam, qui cum
Antverpiae aliquot menses haererent me ob nominis mei famam salutaturn venerant, eos (eas ?) audiverim Graece et Latine loquentes et non
nulla veterum scriptorum atque etiam poetarum utpote Cypriani et
Prudentij loca quaedam a se observata et ex antiquis codicibus restituta
mihi ostenderint. adhaec novi joannem Hovium mercatorem Antverpiae
qui filias duas et Graece et Latine doctas habebat. Plantini vero filia
Hebraice Graece et Latine quidem expedite legebat : sed nihil intelligebat. Si quid sit in quo tibi hic gratificari possum, me diligenter id
curaturum tibi per... (1) velim. Vale mi Elsti, et salutem a me toti tuae
familiae. Salutat te filius meus et Hortenbergius plurimum, qui hodie in
Italiam abijt.

(1) Na per is een woord afgescheurd.

HEEFT VONDEL
ZUID-NEDERLAND BEZOCHT?
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,

Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Naar aanleiding van onze lezing over Vondel, Balthasar
Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, heeft
Dr. J. F. M. Sterck, in het dagblad De Tijd van 31 Dec.192111.
een feuilleton-artikel geschreven, waarin hij eerst de door ons
aangebrachte nieuwe bescheiden samenvat en bespreekt en
verder in verband daarmede de vraag onderzoekt of Vondel
Zuid-Nederland bezocht.
Wij meenen, dat het niet zonder belang is de aandacht
onzer landgenooten te vestigen op deze beschouwingen van
Dr. J. F. M. Sterck, wiens bevoegdheid op het gebied der
Vondelbiografie wij ten zeerste waardeeren. Wellicht wordt er
iemand door aangewakkerd om hier in die richting opzoekingen
te beginnen, die wel uitslagen zouden kunnen opleveren.
Ziehier het door ons bedoelde gedeelte van Dr. J. F. M.
Sterck's opstel (1), waar ook nog een paar bijzonderheden in
voorkomen, die onze lezing over Vondel, Moretus, Marius,
Barentsen aanvullen.
" Nu wij dit verkeer van Vondel's kinderen met Antwerpen
en Moretus kennen, komt ons vanzelf de vraag op de lippen :
maar zou de vader ook nooit eens een uitstapje naar de Zuidelijke Nederlanden ondernomen hebben? Dr. Leendertz ontkent
dit ook zeer beslist. " Over het geheel moet men zeer
voorzichtig zijn met mededeelingen omtrent reizen, die Vondel
zou gedaan hebben. Herhaaldelijk blijkt uit zijne gedichten hoe
(1) Wij nemen deze gelegenheid te baat om de drukfout te verbeteren, die in onze mededeeling op blz. 613, regel 22 is geslopen.
Men leze daar aequum in plaats van a quum.
Dr. Leendertz navolgende, noemden wij Vondel's dochter Anna
" de Eusebia, uit de opdracht van Peter en Pauwels ", (blz. 617).
Dr. J. F. M. Sterck heeft in 1917, in zijn opstel De Brief van Tesselschade over " Eusebia " aangetoond dat Eusebia wel degelijk Maria
Tesselschade is.
Versl. 1922
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hij tegen de moeite en de gevaren van het reizen opzag. Zijne
kennis van vreemde landen en steden heeft hij opgedaan uit
boeken en verhalen van vrienden. In Antwerpen b.v. is hij
zeker niet geweest, anders had hij daar wel iets meer van
gezegd, dan de algemeenheden, die wij nu vinden. Hij heeft die
stad evenmin gezien als Parijs ", en andere steden, die hij
bezongen heeft. Aldus Dr. Leendertz op blz. 175 van zijn " Het
Leven van Vondel ". Op blz. 280 wordt nog eens hetzelfde
betoogd. Houdt men nu in 't oog dat Vondel tweemaal de
zeer moeilijke reis naar Denemarken heeft gedaan, dan zal hij
toch wel niet zoo bevreesd zijn geweest voor een uitstapje naar
Antwerpen. Ja, op zijn ouden dag reisde hij, volgens Brandt,
zelfs nog naar Keulen en terug.
" Bovendien blijkt uit Vondels gedichten te duidelijk in
welke nauwe relatie hij tot Zuid-Nederland en vooral met zijn
vaderstad Antwerpen stond, om zoo maar zonder nader bewijs
aan te nemen, daar hij daar nooit meer geweest zoude zijn. Er
is nog een andere, zeer afdoende reden, waarom én Vondel, én
zijn zoon én Anna, evenals de dochter van Barentsen, Antwerpen bezocht moet hebben, namelijk, om daar het H. Sakrament
des Vormsels te ontvangen, waartoe in die jaren in de Noordelijke Nederlanden, geen of zelden gelegenheid was. Voor haar
verblijf in 1643 had Anna blijkbaar een paspoort ontvangen
door bemiddeling van Huygens en de Wiquefort. Vondel
bedankte Huygens daarvoor in een nog bewaarden brief van
16 September 1644. (Langer, Vondels Werken 1642-45, blz. 118.)
" Dat een van Vonders kinderen, en wel Anna, door den
Aartbisschop van Mechelen, Jacob Boonen, gevormd is, blijkt
zeker uit deze verzen van vaders " Danckoffer " aan den
bisschop in 1645 gedicht, toen deze de opdracht der " Altaer
geheimnissen " had aanvaard :
" Hooghwaertste Vader, wat verbant
Verdient myn zangh van uwe kant
Nog meer 't ontfangen; naerdemael
Ghy zelf myn afkomst met den strael
Der Godtheit op het voorhooft merkte,
Haer zalfde, en in den stryt versterkte?
" In hetzelfde jaar 1645 dichtte Vondel het bovengenoemde
vers aan Moerentorf. Leest men goed den zin van dit gedicht,
dan blijft er bijna geen twijfel, of de dichter heeft het vervaar

267
digd toen hij Moretus' werkplaats bezocht en goed gezien had,
ja, geheel onder den indruk was gekomen van het groote
bedrijf, daar uitgeoefend. Vondel ziet hem staan in zijne
drukkerij :
" Hy treet, gelyck een veldheer, daer
In 't midden van zijn legerschaer,
Bereit ten slage, in haer vierkanten,
En weet zijn legers net te planten.
Hy monstert zijn verminckten uit,
En trage krijglien, moe van buit
Te halen, met hun stomp geweer;
En vult de leege vaendels weér
Met jongen, kloeck op hunne stucken,
En ficks om lustigh los te drucken.
" Hier ziet ge den patroon zelf aan de zetkast staan, en
Vondel moet het beeld van den veldheer, die zijn letterstaafjes
als soldaten in slagorde aanvoert en leidt, gezien hebben toen
hij Moretus zelf aan het werk zag. Ook de boeken, in allerlei
vreemde, vooral Oostersche talen, die de dichter aanwijst,
moeten hem toch wel in de drukkerij getoond zijn.
" Ik acht het dan ook zeer aannemelijk dat Vondel in 1645
te Antwerpen is geweest, en te Mechelen het Vormsel van
Jacob Boonen heeft ontvangen. Immers er was ook om een
andere reden voor den dichter wel aanleiding, om na het
verschijnen van de " Altaergebeurtenissen '' een tijdje buitenaf
te gaan. Schreef Hooft niet aan Barlaeus : " Noch weet ick niet
of... d'een oft andere heetharsen by ontyde de handen aan hem
schenden, denkende dat 'er niet een haan naa kraajen zou. "
Men was toen weinig kieskeurig als godsdienst of politiek den
haat tegen iemand gaande maakte!
" Omstreeks dezen tijd is ook het " Bijschrift voor Daniël
Zegers, Fenix der Bloemschilderen ", den Antwerpschen Jezuïet
vervaardigd (1645 a '46), dat Vondel, bij een bezoek hem niet
thuis treffende, met houtskool op den wand van zijn atelier zou
hebben geschreven (1). Ook dit wijst op een verblijf te Antwerpen. Het vers is klaarblijkelijk geschreven onder den indruk van

(1) Zie : Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique XL,
3e série, Tome X : P. FR. KIECKENS : Daniel Seghers de la Compagnie de Jésus... Peintre de fleurs, blz. 430.
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gezien bloemschilderij. Het is bekend om het het hier over te
schrijven : " De geest van Zegers is een bij ", enz.
" Nu kan men tegenwerpen : waarom blijkt dan ook niet
uit het archief van Moretus, dat Vondel bij hem is geweest?
Zijn dochter logeerde wel bij de moeder van Moretus, ik
veronderstel, dat Vondel er de voorkeur heeft aangegeven bij
zijn familie te gaan logeeren, n.l. bij zijne tantes, of andere
verwanten, die daar nog gewoond kunnen hebben.
" Tal van andere gedichten duiden nog op Zuid-Nederlandsche relaties bij Vondel. Reeds in 1637 vinden we den
" Zegezang ter eere van Gilles de Vinckenroy '', den burgemeester van Hasselt. Ook dit gedicht geeft zóó duidelijk blijk
dat de dichter gezien heeft, wat hij bezingt, dat de te Hasselt
bestaande overlevering van Vondel's verblijf ten huize van
dezen keizer van de papegaai..schutters groote waarschijnlijkheid verkrijgt.
" Zou Vondel de " Bisschoppelijcke Staetsi der E. Heeren
Karolus en Andreas gewyt tot Bisschoppen van Brugge en
Roermond " niet hebben bijgewoond, waarvoor zijn feestgedicht in 1651 te Brugge in plano werd gedrukt? Het is ten
overvloede gedagteekend : " 1651. Te Brugge, op St.Appollinaris dagh ". Duidelijker kan 't wel niet. Vondel's nicht Anna
Bruining, aan wier " kloosterstaetsie " bij de arme Klarissen in
Bethlehem bij Brussel, hij in 1658 een " Maeghdepalm " wijdde
en in 1662 zijn " Joannes de Boetgezant " heeft opgedragen,
kan den dichter evenzeer aanleiding hebben gegeven tot een
reisje naar het Zuiden. Toen zij in 1662 tot overste van haar
klooster verheven was, had de dichter een nieuwe reden.
" Vondel's wat overmoedige bedreiging tegen den Drost
Hooft, toen deze in 1643 te Brussel in een proces lag over de
majoraatsgoederen van Eleonora Hellemans, " dat hy hun
(n.l. de Katholieken in Gooiland) te wil behoorde te zijn, of dat
het hem anders te Brussel mocht schaaden " duidt ook op
invloedrijke relaties van Vondel te Brussel, vermoedelijk onder
de geestelijken. Hooft had namelijk de bemiddeling van
katholieke Zuid-Nederlandsche priesters, o.a. den Abbé Scaglia,
ingeroepen voor zijne belangen. Opmerkelijk is het dat Anna
Vondel toen juist in Zuid-Nederland verbleef en Vondel
wellicht op haar tusschenkomst rekende ".

LEXICOGRAFISCHE SPROKKELINGEN
II.
DOOR

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

7. — )Vinl, CAUTEEL.

In eene passage van zijn Ghemoraliseert Kaetsspel heeft
jan van den Berghe het over de middeleeuwsche advocaten
(zij heetten toen ter tijd taellieden). De schrijver is een zeer
knappe rechtsgeleerde, die met een zekere kennis van zaken
schijnt te spreken (1). In hoe verre echter zijne opmerkingen
nog op de moderne advocaten toepasselijk zijn, laat ik door
den lezer beslissen. Ik ben immers ook advocaat, en voor het
oogenblik zelfs voorzitter der Vlaamsche Balie van Gent : ik
moet dus zwijgen.
Ik geef hier den tekst zooals hij gedrukt staat in de
overigens zeer goede uitgave van Dr. J. A. Roetert Frede-.
rikse (blz. 13) :
" Aldus eist metten taellieden : zijn zij aerm, zij begheren vele —
ende zijn zij rike, hun lieden en ghenought niet dat een aerm man heeft
(= hetgeen een arme man heeft [om hen te betalen]), ende up een lettel
en achten zij niet. Ende daer omme so laten de lieden omme een cleen
dynck te rechte te gane (= om over een kleine som te pleiten), want
anders de taelman soude ondertiden (= van tijd tot tijd) meer hebben
dan 't principael (==-- de hoofdsom) (2) ghedraghen (= bedragen) soude.
Eene andere redene es, zij dienen also wel ende neerstelike den ghuenen
(1) Eene uitvoerige levensbeschrijving van Jan van den Berghe
zal ik in een volgende vergadering geven. Tot hiertoe heeft niemand
geweten wie hij eigenlijk was.
(2) In het glossarium staat : " onderhavige zaak, zaak in kwestie "
eene omschrijving die min juist is.
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die onrecht (= ongelijk) hebben, als den ghuenen die recht (= gelijk)
hebben. Ende hebben goet behaghen ende roum dat zij van eenen
onrechte hebben ghemaect een schinen van rechte, of van eenen rechte
een onrecht, ende trecht by cantelen versteken.Onze Jan van den Berghe was klaarblijkelijk geen advocaat!
Bij het lezen van de door mij gecursiveerde woorden, vroeg
ik mij af welke de juiste zin wel kon zijn van het verwijt dat
hier aan mijne middeleeuwsche confraters gedaan wordt. ik
sloeg dadelijk het glossarium na, op het einde van het boek,
om te zien hoe de uitgever de zaak had opgevat :
(blz. 114) " CANTELEN misschien te vergelijken met ons : " het
recht op en kop zetten " ; dus hier waarschijnlijk : by cantelen = door
de zaak te verdraaien ".
De uitlegging door Dr. Roetert uitgedacht om aan dit
cantelen eene beteekenis te bezorgen, is zeer vernuftig — maar
zij belet toch niet dat " het recht by cantelen versteken "
heelemaal niets beteekent.
Wij staan hier nogmaals voor eene lees- of schrijffout —
een n gelezen, waar een u in het hs. staat (of zou moeten staan).
Cf. hiervoren fannizage voor fauuizage, n= 6.
De tekst wordt slechts volkomen duidelijk wanneer men
leest : " trecht by cautelen versteken ".
Dit cauteel ontbreekt bij Verdam, Stallaert, Gailliard, en in
alle mij bekende Mnl. glossariën. Dr. Roetert Frederikse -- een
veel beloovende beginneling op het gevaarlijk gebied der Mnl.
philologie — is dus te verontschuldigen zoo hij zijn tekst niet
begreep.
Het is niets anders dan Oud-Fransch cautele, Oud-Engelsch
cautel, Mid. Latijn cautela een juridische term welke heden
ten dage heelemaal in onbruik is geraakt. Zonderling genoeg,
cautèle ontbreekt in het Dictionnaire de l'ancien f rangais van
Godefroy, alhoewel het woord gebruikt werd door Jean de
Meung (13de eeuw) en anderen.
Dit woordenboek geeft echter " cautelement = par ruse "
(zie de voorbeelden) en " cauteler = chercher insidieusement,
tramer, machiner ".
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Ducange, voce cautela zegt " seepe in malam partem accipitur pro fraude, astutia, dolo --- Gallis olim cautele ".
Het uitvoerigst wordt over cautel gehandeld in New
English Dictionnary (Oxford), waar de verschillende beteekenissen goed bepaald zijn : " 1 . in law = an exception, restriction or reservation made for precaution's sake — 2° = cunning,
craftiness, trickery — 3° stratagem, a trick enz. ".
Hiermede is de tekst van Jan van den Berghe voldoende
opgehelderd. " Het recht by cautelen versteken " beteekent
" het goede recht met wettelijke excepties, die op bedriegelyke knepen neerkomen, ten achtere zetten ".
Cauteel was in het Nederlandsch der 16de eeuw nog
bekend. Zoo heeft een zekere protestantsche propagandist,
Pierre Viret, een boekje geschreven getiteld : Les CAUTELES et
canon de la messe. Ensemble la messe du corps de Jesus
Christ... (Lyon, 1563).
Dit werk werd in het Nederlandsch vertaald onder den
titel : De cautelen (dat is te segghen, de waerschouwinghe
ofte onderwijsinghe) met het canon ende ceremonien van der
Misse... (gheprint te Londen 1568) (1).
De omschrijving van cauteel, welke hier gegeven wordt,
is slechts gedeeltelijk juist : zij slaat alleen op de kerkelijke
beteekenis van het woord in de uitdrukking cautela; Missa'.
Dit erkent overigens de vertaler zelf in het eerste Capittel
(blz. 4), waar hij zegt : " de papen noemen dese onderwijsinghe
de cautelen van der Misse in haeren Misseboeck. Omdat sy
door die (= deze) Beleert worden, wat hen noodelyck is te
doen ofte laetene, die Misse lesen wilt, ende oock omme te
schouwen (= schuwen) de periculen die daer moghen geschieden... ende daeromme namen sy dit cautela' (dwelck een vrempt
woord is, sonderlyck in dit besluitsel) om te beteeckenen dat
men moet ernstelyk acht nemen op het ghene dat by deselve
voortghebracht wort voor een yeghelyc priester. Hoe wel dat

(1) Een zeer zeldsaam boekje : een exemplaar is in mijn bezit. De
drukker is Hendr. Bynneman, te Londen; — zijn drukkersmerk komt op
het einde van het boek voor.
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scalcheyt ende bedroch ".

Bij Kiliaen en andere woordenboekschrijvers vind ik dit
cauteel niet terug. Het voorbeeld van Jan van den Berghe

bewijst dat het woord ten onzent in de middeleeuwen reeds
gangbaar was : een kleine aanwinst dus voor ons Mnl.-woordenboek (1).
8. --r Mnl. GHEAFFAITIERT ENDE VERMIET.

Een tweede plaats uit het Kaetsspel wensch ik nog te
bespreken.
Blz. 98 behandelt J. van den Berghe het volgende thema :
" Elkeen moet zijn uiterste best doen om zijn goeden naam te
behouden, en moet hij zelfs daarvoor lijden, dan nog mag hij
niet aarzelen ".
En nu vertelt ons de schrijver een exempel (het is het 88'te
volgens Roetert's berekening blz. LXVIII, inleiding) : Zekere
Aubert Daust (hs. T. : Danist), koopman te Ieneven (Genève),
kreeg eens het bezoek van een aftroggelaar, die beweerde
500 florijnen op hem te goed te hebben. In de boekhouding van
den koopman was er hiervan geen spoor te vinden, en na dit
vastgesteld te hebben, ontkende deze natuurlijk die som schuldig
te zijn :
" Dandere seyde hy dede (= dat hij het schuldig was), ende boot dat
up den voorseyden coopman te prouvene ; Ende hy hadder toe
gheaffaitiert ende vermiet valsche oorconden. De coopman seyde : " ic
gheloove bet mine papieren dan hu of uwe oorconden ".
Maar nu bedreigde de flesschentrekker hem dat, zoo hij het
geld niet dadelijk kreeg, hij overal zou gaan vertellen dat
(1) Mijne nota over cauteel was reeds aangekondigd en voorgelezen in de Academie toen ik inzage kreeg van het artikel van professor
H. Kern : " Enkele plaatsen en , woorden in dat Kaetsspel ghemoralizeert " (Tijdschrift van Leiden, dl. 39 [1921] blz. 169). Hier ook wordt
gezeid : " Lees cauteel in plaats van canteel ". Daar echter mijne nota
uitvoeriger is en inlichtingen bevat die bij Kern niet voorkomen, liet
ik mijn stuk drukken zooals ik het voorgedragen heb. De andere aanmerkingen van Kern komen niet overeen met de woorden en plaatsen
door mij besproken in nrs 8 en 9.
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A. Daust een slechte betaler was. Liever dan zich aan zoo iets
bloot te stellen en om zijn goeden naam te behouden, betaalde
de koopman de 500 gulden... (ik zou het zeker niet gedaan
hebben).
Het verder verloop van dit verhaal laat ik den lezer in het
Kaetsspel zelf naslaan : het is mij niet te doen om het exempel,
maar wel om de vraag welke de juiste beteekenis is van

gheaffaitiert ende vermiet.
Volgens het glossarium is " affaitieren " waarschijnlijk =
handelen, door handel verkrijgen (cf. hs. T : ghecreghen) ".
De uitgever beroept zich dus op T om zijne uitlegging te
staven.
Het is bekend dat er twee hss. van het ghemoralizeert
Kaetsspel bestaan — beide te Kopenhagen. Het eene (van
Brugschen oorsprong) behoudt de taal van J. van den Berghe
zooals zij is — een taal die van Fransche bastaardwoorden
krioelt. De copiist van T echter is in zekere mate een purist,
en op vrij talrijke plaatsen heeft hij de Fransche woorden
door goede Nederlandsche benamingen vervangen. Uit de
lijst van wijzigingen (te vinden blz. 83, inleid.) blijkt dat de
copiist van T het Fransch goed verstond en dat hij telkenmale de hem niet bevallende woorden door gepaste equivalenten weergeeft.
Doch zou het gevaarlijk zijn hieruit te besluiten dat onze
copiist den bal nooit misgeslagen kan hebben en dat hij overal
even goed begreep. En wanneer hij nu in de plaats van " gheaffaitiert ", " ghecreghen " schrijft, dan verdenk ik hem den
tekst onnauwkeurig weergegeven te hebben — en door zijn
slechte interpretatie den modernen uitgever van de wal in de
sloot gebracht te hebben.
Er is immers geen de minste reden waarom het Vlaamsche
affaitieren een heel andere beteekenis zou verkregen hebben
dan het Fransche woord waarvan het afstamt.
" A faitier " (dit is de gewone schrijfwijze, maar men vindt
ook affaitier) beteekent volgens Godefroy, I, 127 = donner

une f orme, . préparer, arranger. rajuster ".
Deze beteekenis past uitstekend op onzen tekst. Toen zich
de aftroggelaar bij Aubert Daust begaf, had hij natuurlijk de
voorzorg genomen, van oorconden (= getuigenissen) voorzien
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te zijn, die op voorhand " ghea ffaitiert " — dit is opgemaakt,
voorbereid --- waren.
" ... ende vermiet '' — voegt hier J. van den Berghe aan
toe. En wat bedoelt hij daarmede?
Miede is in het Mndl. het gewone woord voor wat wij
thans omkooperij noemen.
" Enen vermieden " is diensvolgens iemand omkoopen.
Talrijke voorbeelden te vinden bij Verdam, Woordenboek,
waar deze tekst de eenige is met " oorconden vermieden " —
gewoonlijk is er sprake van personen. Desnoods kan oorconden
hier getuigen beteekenen; maar affaitier wordt steeds van
zaken gezeid.
De beteekenis is heel duidelijk : de flesschentrekker had bij
zich " gheaffaitierde " oorconden (opgemaakte, voorbereide
getuigenissen) -- maar hij zelf had die niet " gheaffaitiert " :
hij had een anderen falsaris omgekocht om de valsche stukken
op te stellen.
Rechterlijk gesproken was er dus eene medeplichtige in de
zaak betrokken.
Dit is het wat, naar mijne bescheiden meening, " gheafaitierd ende vermiet " wil zeggen — en niet " door den handel
verkregen ", zooals Roetert Frederikse de zaak opvat.

9. Mn1. LETTEN.
Nog een derde plaats uit het Kaetsspel.
Als 33 ste exempel vertelt Jan van den Berghe het verhaal
van de Suzannaboeven. Suzanna, valschelijk beschuldigd door
de twee ouderlingen, wordt ter dood veroordeeld ondanks hare
betuigingen van onschuld.
" Ende daer mense leede ter dootwaert, so quam daer de profete
Daniël, die wiste bij inspiraciën van den helighen gheest thonrecht
darmen Susanna dede. Daniël dede letten Susanna; ende tvolc datter
mede ghync, deden dese twee houden (— ouden) die Susanna verwyst
hadden, verscheeden gaen deen van den anderen.... "
De rest van het verhaal is voldoende bekend. De vraag is
wat beteekent hier : " Daniël dede Susanna letten " ?
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plaats, " letten i aanhouden
Dit schijnt mij volslagen onmogelijk !
Om reden : Jan van den Berghe, die een jurist is, moet
geweten hebben dat men iemand altijd aanhield eer men hem
" leede ter dootwaert
Een veroordeelde, welken men naar de executie voeren
wil, wordt nooit vrij gelaten om zich uit eigen beweging naar
zijne terechtstelling te begeven. Er zouden immers al te weinig
lief hebbers van zijn, omdat de gang naar het schavot voor
niemand een pleziertochtje is.
En zoo Suzanna reeds aangehouden was, dan moest Daniël
haar niet meer " doen aanhouden
Klaarblijkelijk heeft letten hier eene andere beteekenis. En
die ligt geenszins voor de hand.
Wij zouden eer het omgekeerde verwachten van hetgeen
Roetert veronderstelt : niet aanhouden, maar integendeel vrij
laten. Doch Verdam kent letten in die beteekenis niet (welke
dan de intensieve zin van laten zou zijn) (1).
Van de beteekenissen, die bij hem voorkomen, is er slechts
ééne die, naar mij dunkt, voor onzen tekst dienst kan doen :
" Daniël deed Suzana wachten hij hield ze op — en nu
leidde hij het onderzoek van de zaak voort.
De uitdrukking zonder letten (= aanstonds, zonder te
wachten of te dralen), is in de middeleeuwen van algemeen
gebruik, Zij bestaat nu nog in het West-Vlaamsch.
Moet letten in onzen tekst zoo geïnterpreteerd worden?
of anders?
Terloops zij vermeld dat de Vulgaat (Daniël, cap. 13) hier
geen licht geeft. De besproken volzin is een toevoegsel van
Jan van den Berghe (2).
(1) Mijn collega en vriend Vercoullie doet mij opmerken dat die
beteekenis in het Mid. Hoog-Duitsch bestaat : " Lefzen-- befreien "
(cf. Lexer, M. H. D. Wórterbuch).
(2) In de vulgaat is het Daniël, die de twee ouden doet verscheiden
gaan en hen doet ondervragen, terwijl in het Kaetsspel " het volt " dit
doet. Maar Vercoullie merkt op dat men met een zeer lichte wijziging
in den tekst, het Kaetsspel met de vulgaat kan doen overeenstemmen.
Men leze : " Daniël dede letten Susanna ende tvolc datter mede ghync,
ende dede dese twee ouden, die S. verwyst hadden, verscheeden
gaen... ". Naar mijn oordeel is dit een conjectura palmaris.
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te maken heb, en die Beene uitvoerige bespreking vereischen :
Kaetsspel, blz. 83 : " Men sal recht doen ende justicie met ontfaermenessen, also gheseyt is; ende met verbliden int mesvallen van den
ghuenen, wienre gecondampneert is, maer daer in ontfaermenesse
hebben ".
Dit geeft geen zin. Lees ongetwijfeld : " ende niet verbliden " in het ongeluk van dengenen, die veroordeeld is,
maar integendeel...
Anders begrijpt men niet waarom er tweemaal ontfaermenesse in den volzin komt.
Overigens, dat een rechtschapen man als Jan van den
Berghe den immoreelen raad zou geven zich te verblyden in
eene veroordeeling, is iets dat door heel zijn Kaetsspel tegengesproken wordt.
De copiist heeft hier alweer een puntje vergeten (cf. Duuse,
nr 1), ditmaal op het derde staafje van de m (= ni...).
Een ander voorbeeld waar met staat, in plaats van niet,
te vinden bij M. De Vries, Taalzuivering, blz. 17.
Kaetsspel, blz. 74 : " De rechters of de jugen zullen goede kueren
ende statuten maken, sonder eenich particulier voordeel of achterdeel,
omme yement daer in te zouckene anders danne justicie ende ghemeene
profijt ".

Hier kan geen sprake zijn van iemand. De foutive lezing
yement gaat klaarblijkelijk terug op yewent, een bijvorm van
iewet, iet — iets. Verdam (Woordenboek) merkt terecht op dat
de n in yewent een anorganische is.
Het wil mij voorkomen dat de zin overigens niet yewent,
maar wel nyent eischt : " niets... anders dan justicie en gemeen
profyt ".
Kaetsspel, blz. 51. "... Ende dit syn saken die percueul syn ".

Ongetwijfeld corrupt in beide hss.
Roetert herstelt perilleus.
Ik weet niet of perilleus Hollandsch is, maar in alle geval
is het geen Vlaamsch. De Vlaming zei ^-- en zegt nu nog —
periculeus of perculeus.
En zoo schreef Jan van den Berghe zeker. De cu is nog
aanwezig in de slechte lezing percueul.
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10. -- Mnl. AIEREN.
Over dit woord werd reeds tot driemaal toe in de Versla-,
gen der Academie gehandeld door onzen geleerden secretaris
(Verslagen, 1912, blz.346-347, — 1914-1919, blz. 298-304). Die
stukjes zijn eigenlijk eene voortzetting op de uitvoerige nota,
verschenen in zijne Keure van Hazebroek, IV, 432.
De talrijke teksten, aldaar verzameld, laten ons thans toe,
de geschiedenis van het woord op te maken en zijne verschillende beteekenissen te volgen.
De etymologie is Fransch aier; een middeleeuwsche bijvorm
van aider (Lat. adjuvare).
De grondbeteekenis is dus helpen, behulpzaam zijn,
gedienstig zijn.

Nu ontwikkelen zich verder de beteekenissen uit gedienstig
zijn : 1 0 dienen, oppassen, onderhouden (aïeren de zieken,
aïeren een horlogie enz.).
Verder, 2° van dienst zijn, fungeeren (aïeren zijne weke).
3° in de rechtstaal : eene zaak indienen bij de rechtbank,
en deze aldus aan het werk stellen (ongeveer het Fransch :
saisir le tribunal d'une affaire). — Met dit verschil dat de teksten bewijzen dat het de overheid is die de rechtbanken alert,
en niet de proces-voerende partijen (aïeren het schepenhuus
[= schepenrechtbank], het Hof aïeren, — dingedach aïeren).
De tot dus ver bijeengebrachte teksten toonen aan dat
aïeren vooral in de bestuurlijke en rechterlijke taal gebruikt

werd.
In de letterkundige taal komt het veel min voor.
De oudste plaats is te vinden in 1366 bij Gillis de Wevel,
Leven van St Amand, II, v. 1495 :
Als dit de bisschop verstoet
Vraghedi met sinnen vroet
Welken tijt dat si den dach wouden
Setten : hi ware diene soude
Hayeren ende bringhen daer
Vroede persoonen van scriftueren waer.
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Ter loops zij vermeld dat M. De Vries zich met deze
plaats bezig gehouden heeft Taalzuivering (1856), blz. 83 :
Hayeren is volgens hem een monstrum dat uit ons MiddelNederlandsch moet geweerd worden : " Ook op woorden uit
andere talen ontleend, moet in onze Mnl. lexicographie streng
toezicht worden gehouden. Hoe vele vreemde woorden ook
werkelijk in gebruik waren, geen enkel mogen wij toelaten, dat
niet in onwraakbare bewijsplaatsen uit de oude schrijvers geldige brieven van bekomen burgerrecht kan vertoonen. Daarom
mogen wij geen genoegen nemen in een ww. hayeren.... "
En nu tracht De Vries aan te toonen dat de echte lezing
hier crahieren is.
De conjecturen van De Vries munten steeds uit door
scherpzinnigheid, zelfs waar zij totaal verkeerd zijn. De voorgestelde verbetering behoort echter niet tot de beste van dien
grooten geleerde.
Het crahieren was eigenlijk het werk der crahierders.
Koningen en bisschoppen crahierden niet — maar zij " deden
crahieren ". Wij zouden dus met de emendatie van De Vries,
het woord in figuurlijke beteekenis moeten verstaan.
Verdam, leerling van De Vries, heeft de conjectuur van
zijn leermeester overgenomen Woordenboek. H, op Hayeren,
waar crahieren als de echte lezing aangegeven wordt, en
letter C (K), voce crahieren, waar de verzen van G. de Wevel
aangehaald worden, en hayeren als fout van het hs. verbe-

terd wordt.
Daarentegen Woordenboek A (ayeren) wordt de lezing
van het hs. in bescherming genomen tegen De Vries' emendatie, en wordt verwezen naar De Bo, ajiren.
Bij het eerste zicht zou men denken dat Verdam met zichzelven in tegenspraak is : maar er is niets van aan. Men vergete
niet wat Verdam zelf in de inleiding van deel I (blz. III) verklaart : dat Eelcoo Verwijs met hem " de bouwstoffen verzamelde, waarvan hij (Verwijs) de A en de met BA beginnende
artikelen grootendeels bewerkte ".
De nota op ayeren is . ongetwijfeld het werk van Eelcoo
Verwijs. En de teksten door Gailliard ingezameld leveren het
bewijs dat Verwijs het bij het goede einde had.
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hier te recht aantoonde, voor deze plaats niet past.
De tekst wordt opgehelderd door het " dingedach ageren ",
dat voorkomt Coutumes da Vieux Bourg Gand, blz. 223 (zie
Gailliard, 1919, blz. 302).
De verschillende beteekenissen van ayeren volgen niet
chronologisch op elkander. Maar in het zelfde tijdperk loopen
zij dooreen. En indien wij reeds in 1366 ayeren aantreffen in de
laatste door mij opgegeven beteekenis, dan vinden wij het
woord nog in de 16 de eeuw in zijn allereerste. Zoo b. v. bij
Matthijs de Casteleyn, Const van Rhetoriken, 1555 : De
rederijkerskamer van Edingen (Penser il faut) was een bezoek
te Oudenaerde komen brengen aan Pax voois. In zijne hoedanigheid van factor dier laatste kamer begroette Casteleyn de
Edingers met een improvisatie, in den vorm van een referein
" van twintighen ". Daar lezen wij in de 3 de strophe :
Niet en duerfwy el zoucken dan de manieren
Hoe wy u liên alderbest zullen aeihieren (1)
Als medebroeders, daer ons jonste op daut (2),
Naer ionsts discipline;
Hoe wy u liên alder bequaemst zullen Feestieren.

Tweede voorbeeld bij M. de Casteleyn, uit de Const van
Rhetoriken (referein van zesthienen) :
Es hier iemand zoo curieus van bestiere
Die naer mijn regiment vraegt, ofte mijn maniere,
Wies ic versiere ind sweerelds plein,
Ic maecks hu expeert :
Weedt dat ic delicatelic mi zelven aeihiere,
Alle vreughd antiere, te wine te biere
Niemend en obediere, maer volghe minen trein.

Ik vestig de aandacht op de zonderlinge graphie aeihieren
(denkelijk ontstaan uit ayieren) welke naar mijn beste weten,
alleen bij Casteleyn voorkomt.
(1) = behulpzaam zijn, onthalen.
(2) = waar ons de gunst op duwt (ons toe drijft).
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Nog een laatste woord : Ageren is uitsluitend Vlaamsch ;
Noch bij Brabanders, noch bij Hollanders werd tot nog toe een
bewijsplaats gevonden.
P. S. Het toeval wil dat op het oogenblik waar ik mijne
copie naar de drukkerij draag, het Tijdschrift van Leiden,
dl. XL (1921), in mijne handen komt. Blz. 137 vind ik een
artikel van prof. J. Prinsen " gedrukte Nederlandsche fragmenten uit Cambridge - — zijnde zeer gehavende brokstukken
van een gedicht, met den strophen-bouw eener ballade uit de
allerlaatste jaren der 15de eeuw, of het begin der 16de.
Een der strophen luidt :
Dus biddic ghi jonghers in tyts bekeert :
Want dye (1) te langhe de ioncheyt ageren (2),
Haer (3) goet mindert, haer schuit vermeert ;
Kaytyvicheit naect hem (4) in alle manieren.
Ja, diet vleeschelick werck in sonden hantieren
[ ..... ] (5) men macht aanschouwen.
.1

Aan die strophe ontbreken nog twee verzen, rijmende op
-ieren en -ouwen,
Het gedicht, tot welk die fragmenten behooren, schijnt
verloren en de oorsprong ervan is onbekend. Doch het voorkomen van een uitdrukking als joncheyt aieren (rijmend op
Kantieren, juist zooals bij M. de Casteleyn) is voldoende om
ons volle zekerheid te verschaffen, dat dit stuk het werk niet is
van een Brabander, noch Hollander, maar zeer stellig dat van
een Vlaming — denkelijk een rederijker behoorenden tot de
school van A. de Roovere (t 1482).
Prinsen heeft overigens reeds de opmerking gemaakt dat
het gedicht " waarschijnlijk in het West-Vlaamsch geschreven
is ". Mijne aanteekening op ageren (de uitgever heeft bij dit
(1) = zij die.
(2) = de jonkheid plegen.
(3) = hunner.
(4) = hen.
(5) Leemte in den tekst.
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woord geen nota gevoegd, wel bij andere) is van aard om die
waarschijnlijkheid in zekerheid te veranderen.
Wat den strophenbouw betreft, hier merkt Prinsen op dat
" de onbekende verzen wel eenige overeenkomst vertoonen
met het onlangs door Lode Backelmans uitgegeven gedicht van
Cornelis Crul Heynken de Luyere ".
Een zekere overeenkomst wil ik niet lochenen maar de
strophen van Heynken zijn van 7 verzen, en vertoonen een
ander schema ; terwijl de strophen van ons gedicht 8 verzen
hebben. Cornelis Crul is overigens een Brabander en hij heeft
dus met onze fragmenten niets uit te maken.
Het zij mij toegelaten de aandacht van den uitgever te
vestigen op het feit dat M. de Casteleyn in zijn Const van
Rhetoriken (1555) zeer breedvoerig handelt over de strophe
die in ons gedicht gebruikt wordt.
Na strophe 187 bespreekt Casteleyn de " Balade van
achten ". Hij heeft het ten eerste over de " gemeene "
balade van achten — met rijm-schema abaabbcc. Een voor.beeld geeft hij ons uit zijn eigen werken, eene " Balade op
den pegs " (1526). Van deze gemeene baladen zegt hij ons
(str. 188)
Dit zijn Baladen diemen nu useerd
Langhe ghecalculeerd en van grooter haven
Daer men geste wijs mede componeert
Al dat groote meesters competeerd,
Ghelyck Pausen, Keysers, Cuenijngen en Graven,
Metgaders amoreusheyd van Venus slaven;
Veel Cronijcken oock maectmer mooy en fris me.
Met die zelve snede om des jonghers laven
Dichte ick minen Bouck van Piraem ende Thisbê (1).
Is dit soort van balade wezenlijk zoo gemeen als Casteleyn
het zegt? Ik durf hem niet tegenspreken, daar hij het natuurlijk
beter moet weten dan ik '-- maar ik weet heelemaal niet welke
die " geste " zijn, noch die " veel chronijcken ", waarop Casteleyn zinspeelt, welke dit schema hebben gebruikt.
(1) Dit " Bouck van Piraem ende Thisbê ", ballade-wijs opgesteld,
schijnt een ander werk te zijn dan Casteleyn's tooneelstuk van Pyramus
en Thisbe, dat een heel ander schema vertoont.
Versl. 1922

19
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Nu zegt Casteleyn verder (str. 189) : " Van achten zijnder
noch ander sneden ". En hij bespreekt de " audste snede " en
de " gekruuste oft oversleghen balade van achten " :
Een facteur moet weercken ter minster schade
By wijsen rade, daer ic toe wille poghen,
En stellen eerst de snede " van d'audste Balade ",
Die eerst was vonden ind sweerelds trade,
Daer men noch boucken af vindt en prologhen :
Dan willick een ander snede toghen,
Waer af tverstand van u werdt vercreghen licht :
Ick hebze uut aude Facteurs ghesoghen
Ende heedt " ghecruust oft oversleghen dicht ".
Die " audste " snede heeft het schema aabaabbb. Casteleyn geeft er twee voorbeelden van.
Wat de " gekruuste " balade betreft, het schema is abab
bcbc... zoo dus heelemaal het zelfde als onze fragmenten uit
• Cambridge : wij kennen thans den naam van deze " balade
van achten ".
Casteleyn geeft niet min dan vijf voorbeelden van dit
soort :1 ° een gedicht zonder titel, beginnende " onlangs wandelende naer wandelaers mannieren "; — 2° Een balade " Memorie der zomigen ", het bekend gedicht, waarin Casteleyn zijne
afgestorven Oudenaardsche vrienden herdenkt ; — 3° Een
balade " op zulcke medicijns "; — 4° Een balade " op den
Paeis " (Wapenstilstand van Nizza, 1538); — 5° Een baladeRefereyn " de neghen 00 ".
Men vergelijke al deze stukken met de strophen van ons
gedicht en men zal zien dat het schema volkomen hetzelfde is.
Casteleyn verwittigt ons dat de " gekruuste balade " door
hem niet werd uitgevonden : hij heeft ze bij " aude facteurs "
aangetroffen.
En dit strookt wel met de waarheid : Dysforie van Saladine, te Oudenaarde gedrukt door Arend De Keyzere (F-1480)
is ook in ottave rime van het zelfde schema (1). Dit ontegensprekelijk Vlaamsch gedicht is ouder van taal dan de Cam(1) Herdrukt door Serrure, Vlaamsche Bibliophilen (1848), 2e serie,
dl. 1.
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bridge-fragmenten, en de versjes zijn korter. Een ander dichter
is hier a an het woord.
De " gekruuste " balade werd ook door A. de Roovere
gebruikt, onder meer in zijn " Van der Mollenfeeste " (1).
Wij hebben dus in de Historie van Saladine en in het
Cambridge-gedicht twee gedrukte voorbeelden van het werk
dier " aude " factoren, bij wien Casteleyn zijn inlichtingen
heeft " gezogen ", zooals zich de Oudenaardsche factor in
zijn eigenaardig Vlaamsch uitdrukt.
11, -- Mnl. HLILISTRAPPELINGHE.

Verdam (Woordenboek, I I I) geeft een enkel voorbeeld
van dit woord. Ik heb er ook geen tweede van kunnen ontdekken : daar de beteekenis van dit woord niet vaststaat, ware
het natuurlijk wenschelijk dat wij over eene reeks voorbeelden
zouden kunnen beschikken.
Ziehier de nota van Verdam :
HUUSTRAPPELINGHE (7) `` Van eenen tragienappe... ende 6 selverinen scalen... die men sendde meester Janne uten Hove in hooischeden
tsiere huustrappelinghen, daer hij alleene te woonne trac ''. — Rekeningen van Gent, II, 21. Het woord is niet duidelijk, doch schijnt te
moeten beteekenen inrichting of versiering van een huis. Misschien
schuilt er eene fout in het woord, althans het begrip trappelen, dat
geene andere beteekenis toelaat dan de nog heden bekende, past niet
in den samenhang.

Indien men van de onderstelling uitgaat dat het woord
" inrichting of versiering van een huis " moet beteekenen, dan
is de opmerking van Verdam volkomen gegrond : trappelen
noch trappelinge kunnen natuurlijk deze beteekenis hebben.
Maar nu is het juist de vraag of wij in een andere richting
niet moeten zoeken. En mij dunkt dat het woord zich dan zeer
gemakkelijk laat uitleggen.
*
**

Het was in de middeleeuwen het gebruik te Gent, evenals
in de andere steden, wanneer een patriciërszoon of eene
(1) Belgisch Museum, IX, 189.
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patriciërsdochter trouwde, dat de stad hun te dier gelegenheid
een geschenk (hovescheit) aanbood. Gewoonlijk ook bleven die
zonen en dochters bij hunne ouders inwonen tot op het oogenblik van hun huwelijk.
Maar nu gebeurde het ook soms, bij uitzondering, dat een
patriciërszoon het ouderlijk dak verliet, zonder daarom te trouwen (hetzij dat hij in onmin met zijne ouders leefde, hetzij dat
hij een andere reden dan deze had).
Klaarblijkelijk is dit laatste gebeurd met Jan uten Hove
(een patriciër uit het bekend uten Hove geslacht). Hij ook
verliet zijne ouders, " om alleene te woonne " zegt onze tekst.
En daar hij nu hierdoor een blijk van onafhankelijkheid en
zelfstandigheid gegeven had, boden hem de schepenen een
geschenk aan voor zijne " huustrappelinghe ".
Ik versta daardoor betreding van zijne nieuwe woonst. In
de middeleeuwen ging deze verandering van woonst dikwijls
gepaard met feestelijkheden, welke men in het Fransch pendre
la crémaillière noemt. Er werd dan goed gegeten en flink
gedronken en de dans — het trippelen met de voeten — was
ook niet uitgesloten.
Dit is nu juist, zoo ik mij niet vergis, de huustrappelinghe
van onzen tekst.
Ik heb in verschillende woordenboeken gezocht hoe ten
onzent in de middeleeuwen (en zelfs heden ten dage) het feest
heette dat de Franschman pendre la crèmaillière noemt. De
eigenlijke benamingen heb ik niet kunnen vinden : Misschien
weet een ander mij de noodige vertaling te bezorgen.
12. .— Mill. LANTSTICHTER.
Dit woord ontbreekt bij Verdam en andere middelnederlandsche woordenlijsten.
Wij zouden het heden ten dage nog goed begrijpen,
indien men door landstichter wilde zeggen iemand die een land
helpt stichten, de grondlegger is van zijne onafhankelijkheid,
zooals b. v. Willem de Zwijger voor de Republiek der Nederlanden of G. Washington, voor de Vereenigde Staten van
America (= fondateur dun état), maar het Groot Woordenboek
geeft geen voorbeeld van landstichter bij de samenstellingen
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van Land (deel VIII); het woord schijnt dus in modern-Nederlandsch niet te bestaan.
In de middeleeuwen had echter lantstichter eene technische
beteekenis (althans in een gedeelte van Vlaanderen), waarop
ik de aandacht wensch te vestigen.
In Fransch-Vlaanderen, het klassieke land der moeren,
noemde men lantstichter hij die aan het hoofd van een watering
of poldering stond.
Elders heette deze ambtenaar moermeester, dijkmeester,
dijkgraaf, enz.
En wanneer nu een poldering uit die streek een proces
voor de eene of andere rechtbank had, zien wij de bestuurder
voor het gerecht optreden met de benaming die hem toekomt.
Zoo b. v. had de watering van Sinte-Nicolaasbrouck in
1425 een proces voor den Raad van Vlaanderen. In het
audiencie-boek van 1425 (fol. 88 v 0) lezen wij dienaangaande :
" Clays van den Damme, lantstichtere van de wateringhe van
Sente-Niclausbrouc, in Broucbuerambacht (1) tegen... ". Hetzelfde nog fol. 126 v°.
Ik had een paar andere voorbeelden van landstichter met
de zelfde beteekenis en uit de zelfde streek op een strookje
papier aangeteekend - maar kan ongelukkig voor het oogenblik de hand op dit papiertje niet leggen.
Het middeleeuwsche woord is een van die kristalheldere
benamingen onzer oude taal, die duidelijk zeggen wat zij zeggen
moeten. Inpolderen is onland in goed bebouwbaren grond
herscheppen. Wie zich dus met inpoldering bezig houdt, mag
in den vollen zin van het woord wel een " lantstichtere "
genoemd worden.
Wanneer echter de inpoldering gedaan is, zou " moermeester " misschien een passender benaming zijn. Maar, zoo het
schijnt, bleef in Fransch-Vlaanderen die benaming, welke
volkomen past voor den eersten bestuurder die ingepolderd
heeft, voor zijne opvolgers ook gelden.

(1) Fransch Bourbourg. Cf. K. De Flou, Toponymie van WestVlaanderen, enz. dl. II, 530.
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13. — 1VInl. BEDDEDECKER.
Nog een van die kristalheldere woorden uit onzen ouden
taalschat : beddedecker. Het woord ontbreekt bij Verdam,
Stallaert, Gailliard, enz.
Wat hierdoor eigenlijk bedoeld wordt?
Middeleuwsche taverniers en herbergiers verkochten in
hoofdzaak drank, zooals nog in onze dagen.
Taveernen, waar men enkel eten gaf, en geen drank sleet,
heetten te Gent drooghe taveernen --- zoo ook te Brugge,
drooghe herberghe of droge gasterie (Gailliard, Keure van
Hazebrouck V, blz. 59 en II, 241). In het Fransch pension.
Hij die noch eten, noch drank verkocht, maar eenvoudig
een onderkomen bezorgde, heette te Gent een beddedecker.
Het woord komt herhaaldelijk in de stadsrekeningen voor.
En in de rekening 1486-87, fol. 240, vindt men de omschrijving : " In de herberghe, stoven, en andere plaetsen daer men
gecostumeerd es bedden te deckene ".
In onze dagen spreekt men van logementhouders.

Ik zie waarlijk niet in dat onze taal er bij gewonnen heeft.

DE " 1VIIDDELNEDERLANDSCHE "

SCHRIJF- EN SPREEKTAAL,
door J. JACOBS,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Bij het instudeeren van dit zeer ingewikkeld vraagstuk,
waarover terloops in mijn Klankleer der Mvla, dialecten (1),
in mijn art. over de diphthongeering van Ogm, i tot ij (2) reeds
een en ander gezegd is, bleek het dadelijk, dat hier verschillende, belangrijke, nauw verwante onderwerpen moesten verhandeld worden.
Om eenigszins orde in het oplossen van dit vraagstuk te
bekomen, en meteen vasten grond onder de voeten te krijgen,
zullen we eerst spreken over de Mnl. schrijftaal en spreektaal
op haar zelf beschouwd, d. i. zonder den invloed, welken zij
van elders hebben ondergaan, of op elkaar kunnen gehad hebben.
We zullen thans enkel bepalen in hoeverre er van een geschreven en gesproken Kotn in de middeleeuwen bij ons kan sprake
zijn. Nadien hopen we te handelen over de Mnl. spreektaal,
d. i. de volkstaal, over de gebrekkige wijze, waarop zij in de
Mnl. schrijftaal is weergegeven, over de stukken, waarin zij
trouwst is uitgebeeld, over de methode, welke dient gevolgd
om, met ons karig materiaal, den waren toestand der gewestspraak tot over de jaren 1200 eenmaal te kunnen bepalen,
en eindelijk over haar in menig opzicht verbazend geringe
evolutie door de middeleeuwen heen.
Om alle misverstand te voorkomen, zeggen we vooraf, dat
we hier door schrijftaal bedoelen niet de schrijfwijze of de
(1) Vergelijkende klankleer der Middelvlaamsche dialecten, Gent,

Suffer, 1911, blz. 334.
(2) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1919,

blz. 235.
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spelling, maar wel de taal zelf, die van -{- 1200 tot + 1550
op het Ndl. gebied is neergeschreven, 't zij door bekende letterkundigen in dicht en proza, in liederen en in gebeden, 't zij
door openbare en private personen in charters, costumen,
keuren, brieven, verslagen, rekeningen, renteboeken, testamenten, opschriften, enz. De spreektaal is natuurlijk de taal, die
binnen hetzelfde tijdvak in den mond lag van het volk, d. i. van
de geestelijke en burgerlijke overheid, van de geletterden en
de ongeletterden, van de edelen, de ambachtslieden en de
mannen van den " ghemeenen staet. "
Men merke verder op dat wij, bij het bewijzen onzer stellingen, de schrijftaal niet alleen beschouwen als papieren klanken, d. i. als uiterlijke teekens van raadselachtige klanken (1),
maar dat we, rekening houdende met het ondersteld bekend —
later te bewijzen gebrekkig Mnl. schrijfstelsel, toch weleens
woorden en vormen zullen aanhalen, die na ernstig onderzoek,
phonetisch juist blijken weergegeven te zijn.

I. --- De schrijf taal.
We zetten nu als hoofdthesis voorop, dat we in de middeleeuwen niets aantreffen dan dialectisch gekleurde stukken,
verschillend voor ieder gewest, voor iedere stad, ik ging zeggen
voor lederen schrijver.
De best verzorgde teksten, opgesteld door taalkundig onderlegde mannen, en bestemd om in ruimeren kring verspreid te worden, dragen ontegensprekelijk de kleur van de dialecttaal, door
den schrijver gesproken. Neem b. v. een tekst uit den Rijmbijbel
van 1271, een overweging uit Ruusbroec's Brulocht van ±1360,
een preek uit de Limburgsche Sermoenen van }- 1340, eenige
verzen uit Dirc Potter's Bloemen der duechden van -E- 1400,
en oogenblikkelijk valt u de grootste verscheidenheid op, niet
alleen in opzicht van de graphie en de waarde der klinkers en
medeklinkers, maar ook, alhoewel in mindere mate, in opzicht
van de flexie, den woordenschat, en zelfs van de syntaxis. Men
vergelijke even den bekenden tekst uit het hs. H. van Ruus(1) L. GOEMANS, Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl.
Academie, 1920, blz. 268.
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het werk van Dr. W. DE VREESE (1). Men krijgt er onmiddellijk
een uitnemend denkbeeld door van de twee zeer verschillende
soorten van schrijftaal : de Brabantsche en de Limburgsche.
De schrijvers zelf, al streefden zij soms naar een algemeenere schrijftaal, waren overtuigd dat zij grootelijks dialecttaal
schreven, vermits zij hun lezers verwittigen, als zij stof uit
andere wel bekende dialecten overnemen. Zoo schrijft VAN
MAERLANT in zijn Leven van St. Franciscus, vs. 129-134 :
" Lesen sire (de lezers er) in somich woort, dat in haer lant es
" onghehoort, men moet om de rime souken misselike tonghe
" (allerlei tongvallen) in bouken : Duutsch (vermoedelijk : Hol" landsch), Brabantsch, Vlaemsch, Zeeusch, Walsch, Latijn,
Griex ende Hebreeusch. "
Ook de tijdgenooten waren zich bewust van die merkbare,
soms hinderende verscheidenheid. De vertaler JORDAENS,wanneer
hij zijne Latijnsche vertaling van de Ruusbroec's Brulocht naar de
monnikken van het Cistercienserklooster van Ter Doest (Lissewege, in West-Vlaanderen) zond, legde in een Lat. brief, dien
hij op last van Ruusbroec zelf medegaf, deze duidelijke, doch
verbazende verklaring af : u Gij hebt ons gevraagd, zeer dierbire broeders, — dat wij U ons boekje over de Chierheit der
gheesteliker Brulocht, eertijds in Brabantsch Dietsch uitgegeven, in de Latijnsche taal zouden overzetten en verklaren.
Alhoewel Gij toch, volgens Uw brief, uit hoofde van de klankenverscheidenheid tusschen het Noordvlaamsch en het Brabantsch
taaleigen, er den vollen smaak geenszins van hebt, vat Gij toch,
uit hoofde van eenige taalgebuurschap, een Beringen geur van
zoo groote zoetigheid. " Dit feit alleen is, dunkt me, afdoende :
ontwikkelde geestelijken uit Noord- Vlaanderen vragen om
wille van de haast onoverkomelijke hindernis, voortspruitende
uit de dialectische verscheidenheid een Lat. vertaling van een
oorspronkelijken Brabantschen letterkundigen tekst (2) !
We weten nu wel dat we hier te doen hebben met stukken, waarvan de oorspronkelijke tekst ofwel niet meer bestaat,
(1) De hss. van Jan Van Ruusbroec's werken, Gent, Siffer, 1900,
I, blz. 73.
(2) REYPENS, Verslagen en Mededeelingen der Kon, Vl. Ac„
1921, 87.
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ofwel niet te vinden is, ofwel onder zooveel gelijkende teksten
niet te onderscheiden is. Er bestaan inderdaad èn van Maer.
lant, Ruusbroec, Dirc Potter, Melis Stoke, Hennen van Merchtenen's werken, en van haast alle letterkundige schriften zooveel
afschriften, en afschriften van afschriften, alle onder elkander
zoodanig verschillend, dat we deze teksten, -- uitgezonderd
den Lat. tekst van JORDAENS --, voor onze verdere bewijsvoering als minder betrouwbaar zullen aanzien. De opmerkingen
onlangs door DE VREESE (1), VERDEYEN, ENDEPOLS (2),
REYPENS S. J. (3) en L. GOEMANS (4) (aan wiens ophefmakende,
wetenschappelijke artt., we dankbaar een en ander hebben
ontleend) gedaan, hebben er ons toe doen besluiten — in dit
louter taalkundig onderzoek --- de letterkundige werken buiten
bespreking te laten. Van een kant heeft zulks wel zijn nadeel,
daar de schrijvers van die stukken, al zijn er dan nog weinig
uit de 15de eeuw, mogen aangezien worden als het puik der
toenmalige taal- en letterkundigen. Van een anderen kant moet
toch gezegd, dat hun schrijftaal in zeer hooge mate overeenstemt — in zooverre dit althans mogelijk is — met die van
niet-litteraire stukken uit denzelfden tijd door ontwikkelde
„ scrivains " opgesteld. Waren immers de dichters vaak geen
ambtenaren ter kanselarij van vorst of stad ?
Bij de ambtenaars treffen wij vooral in de 13de en in het
begin der 14de eeuw zelfs een nog grooter verscheidenheid zoowel voor de klank- en vormleer als voor de woordenkeus, zooals
blijkt uit een onderzoek van teksten uit verschillende gewesten.
DERTIENDE EEUW. -- In een oorspronkelijken akt van
Brugge op 1 Aug. 1277 opgesteld (5) vinden we welsprekende
staaltjes van het Noordwestvlaamsch dialect :
(1) Over een Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, Gent, Suffer,

1903, blz. 14.
(2) Tondalus' Visioen en St. Patricius vagevuur, Gent, Suffer, 1917,

II, blz. III.
(3) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Ac., 1921, 87.
(4) Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne, 1919,
blz. 493 (L'étude du Mogen-Neerlandais). Verslagen en Meded. der
Kon. Vl. Ac. 1920, 266.
(5) Inventaire de l'Ecole Bogarde a Bruges, door GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Brugge, 1899, II, blz. 233245.
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233; n. copt (emit) 235.
Vocalisme : waerp 145; af toene 234; .-• dorslegen
p.p. 240; -- scellemesse 242; slichten (malus) 242; carstdaghe
240; yvarwet 234; jof 240; woeke (week) 240; --- dinne (dun)
233; sticken 243; wulle 235; — zeec 243; -- in suffixen : makelare 235; scependoeme 235.
Consantisme : hambochters 244. Sandhi : peneghe 240;
homesse 235; entat 235; af toene (te doene) 234; moese (moet
se) 235.
Vormleer : hie 234 ; knochte (knoopte) 237 ; wiesche
(lavaret) 237; icouteld pp. 245; yvarwet 234.
In de stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1285, blz. 1-3
treffen we de volgende woorden en vormen, die saamgenomen
een Hollandsch dialect verraden (1).
Vocalisme : of (af);; Haer (dominus) ; Willaem (Willem) ;
ghenen ; — sinte (sanctus), es (est) ; --• op (super) ; sticke (stuk),
Suus (Franciscus) ; broders, scomaker, vrode; — vleschouwer;
— baetselere (baetselaar).
Flexie : hi, heme (ei); coften (emebant), vercochte.
VEERTIENDE EEUW. -- In de rekeningen van Gent van de
jaren 1340-1342 vertoonen zich de echt Vlaamsche elementen (2) : Rekking (soms) : staerf 73,199, 201; — smaerghens 79.
Vocalisme : waersaghere 132; — Antwaerpen 232 n.
Antworpen 53; ghonen (zeldzaam) 244 n. ghenen; — messeleken 13 ; — wulle 213; vuldaen 115; smargins 145; smaerghens 79; ^ stic 141; sticke 104 n. stuc ; -- tur (turris) 26;
curt 225; — souken 40 n. soeken (vaak); ouste (Augustus) 70,
88 ; — Dievel 51, 57, 64, 154 ; — nieuwe 39 ; niewes 72; ^,nordenere 146; wagheneren 151.
Vreemde woorden : alihieten 50; kautchieden 5; trathiet 33 ; ockisoen 8; occoison 143; prosenten 19.

(1) De oudste stadrekeningen van Dordrecht 1284-1424, uitgegeven door Mr. Ch. M. DOZY, ' s Gravenhage, M. Nijhoff, 1891.
(2) Rekeningen der stad Gent, door NAP. DE PAUW en JULIUS
VUYLSTEKE, 2de deel, 1340-1345, Gent, 1880.
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Flexie s soe (illa) 103 ; hem sestre 126; --• willeden (volebant) 34 ; ghedreghen 85.
Consonantisme : becgaerden 91; ertbrucghen 154 (zeldzaam).
Sandhi : dorloge 121; dertoge 121; uutfert
ert 73 ; velstrate
154 ; ellere (alias) 124, 154.
Woordenkeus : papelvastelavont 117 ; papenvastelavonde
232; pineweke 44, 235; scorswonsdage 235.
In een akt van overeenkomst tusschen den abt van
St-Truiden en den Heer van Valkenberg (1) uit het jaar 1354

verraden de volgende taalelementen hun Zuidlimburgsch
karakter :
Vocalisme : ghenen ; ghestedech ; — woer (ubi) ; weren
(erant); ^- gherichten, rinten, payminte; ,— hore n. haer; —
soelker (sulker) ; -- eir (prins), einre (eener); --r voerseder
(praedictus); — solen (zullen); — gade, guet, bruder ; rurende;
liden (lieden).
Flexies herren (domini), home (hem).
Consonantisme : viftech,
tech, oxsunen.
Sandhi : covent, oxsunen (occasio), torp (het dorp),
touwe (toe).
Woordenschat : moensters (monasterium).
In een opdrachtsakte van 1356 aan de gemeente Helmond
schreef Ghibe van Helmond (2) in Noordbrabantsch dialect, o. a.
Vocalisme : ecker (alter), becker (pistor) ; — is (est); ^-boem (hem), hoer (haer) ; .— opghedreghen, sculdich; Boet,
behoef; — after (post).
Vier jaar later, in 1360 gebruikt de stadsklerk van Helmond woorden en vormen als (3) : becker, hedden (haberent);
(1) Cartulaire de l'Abbaye de St.-Trond, publié par PIOT, Bruxel-

les,1870, tome I, blz. 523-525.
(2) Oorkonden betreffende Helmond, uitgegeven door Mr. C. C.
N. KROM en A. SASSEN, 's Hertogenbosch, 1884, blz. 29.
(3) Op. cit., blz. 32-33.
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hoem (eum), korre, horen [hare(n)] ; — solen (zullen); —
luden (lieden).
Flexie : seiden (dicebant); gezeeght (dictus); wouden

(volebant).
Ridder Arnold van Arkel, heer van Zoelen en Avezaat,
in Gelderland gebruikt in een akt van 9 Oct. 1357 naast talrijke Vlaamsch gekleurde elementen ook echt Geldersche
vormen en woorden (1).
mitter (met der), scillinghe;
Vocalisme : zet (zal);
vol — sulx; -- zellen n. zullen;
horen, hoer, koers, haren;
buren (agricola);
deylen n. ghemeenlike; ^- ghenge
(iret);
drehondert.
Consonantisme : onbegreben.
Sandhi : enn (ende), tends dier maent, inter tijd, Padelborne, daren (daer hem).
In een schepenenakt van Leiden van 11 Nov. 1359 (2)
vertoont de Hollandsche schrijftaal haar locale kleur in :
sente (sancVocalisme : of (af);
sel (zal) ; — dair;
tus); -- mitter, mid (met); wi (nos);
twischen; — horen
(haren) ; goet n. goits, roerende ; --- luyden (lieden) ; — Louwe.

Consonantisme : after, vijftich, volresgra f te.
Eindelijk treedt het Zuidbrabantsch dialect op in een
schepenenakt van Antwerpen (1362) (3).
Vocalisme : wel; Vischmerct; — bekende n. bekende,
kennessen; rente; denghenen; --- berechteren; sente; — hore
(hare) ; -- behouf n. behoef, hoec; — alselker (alzulke); --- goet(1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 3de reeks, 6de deel, Amsterdam.

1889, blz. 234.
(2) Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid,

verzameld door Mr. N. W. POSTHUMUS, 1ste deel (1333-1480), 's Gravenhage, 1910, blz. 5-6.
(3) Bijdragen tot de geschiedenis van het Hertogdom Brabant,

1909, blz. 422-423.
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dunckene; selen (zullen) ; -- twee; heilichgheests;
nere (molenaar) ; — erfleker,
leker, gheheellec.

Moel-

Consonantisme s cochte, ghecocht ; vijftiene.

Onnoodig dit lijstje te verlengen : uitgebreide teksten uit
de verschillende Ndl. gewesten vertoonen naast soms een verschillende spelling ook een andere taal, d. i. een ander vocalisme
en consonantisme, een andere woordenkeus, soms een andere
morphologie en syntaxis, — het tegenovergestelde dus omtrent
van de taal, welke een Nederlandsch letterkundige of geleerde
op onze dagen aan elken Nederlander ter lezing tracht aan
te bieden.
Met recht zou hier kunnen aangevoerd worden, dat het
niet in de bedoeling lag, noch van onze letterkundigen, noch
van onze klerken uit de middeleeuwen een algemeene taal te
schrijven, daar zij schreven over hun huis-, stads- of gouw
genooten.

Zulks is volkomen waar, vermits b. v. her GERARDUS, de
afschrijver van enkele hss. van Ruusbroec in zijn Prologhe,
waarschijnlijk nog voor dezes dood zegt : " Voirt heb ic sine
" (van Ruusbroec) brabantsche of latijnsche woerde boven

" inder marginen met anderen woerden verclaert " (1), natuurlijk
ten behoeve van niet-Brabantsche lezers. Zelfs bestaan er
onder de talrijke Ruusbroec-hss. teksten in Vlaamsch, in Brabantsch, in Limburgsch, in Geldersch dialect, en één zelfs in
een opperduitsch dialect (2), waaruit blijkt dat men, zooals her
GERARDUS elders zegt, " Jan Ruusbroec's gescrifte ende boeken
" '-- ten gerieve van het volk — som overleide ende interpre" teerde uien brabantschen dietsche in andere talen (2). "
Een nieuwe vraag rijst hier dan op : hadden Maerlant,
Ruusbroec, Dirc Potter en de gewone niet-letterkundige
" scrivains " geen algemeenere, dus beschaafdere schrijftaal
kunnen gebruiken? Eilaas, neen; zij kenden geen algemeene
schrijftaal, omdat er geen bestond. Juist die schrijvers, die
zulke Ko mi moesten kennen, omdat zij er belang bij hadden ze
(1) DE VREESE, Het Belfort, 1895, II,

(2) Ibid., blz. 10.

blz. 108.
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de enge grenzen van een voornaam hoofddialect als b. v. het
Middelvlaamsch.
We bezitten trouwens in het tweede deel van Jehan Froissarts Cronyke van Vlaenderen (1) oorspronkelijke teksten uit
de jaren 1379-1385 van ambtswege, en met zorg opgesteld
door de baljuws en onderbaljuws van West- en Oost-Vlaanderen, en gericht tot hun overste, den graaf van Vlaanderen.
Welnu de schrijftaal van al die officieele ambtenaars vertoont
in vrij hoogen graad de kenteekenen eigen aan het bijzonder Vlaamsch gewest, waar zij hun zetel hadden, of van waar
zij afkomstig waren. Aldus lezen wij in het verslag van den
Brugschen baljuw (a. 1383) :
Vocalisme : ofghelaten blz. 83 ; -- herende (arare) 59 ; —
darden (tertius) 61 ; zelende (zeilende) 79 ; — weuke (week) 79 ;
— speghelmakere 86; — gheprouven 61; nuchtins 92; —
wuende 70 ; van den Pitte 84 ; hemelijc 59; — haerleder 79;
— joncvrauwe 80.
tkercof 78 ; — Jacobpe
Consonantisme : Brucghe 78 ;
77 ; --- taesscheslare (-slagere) 74.
Sandhi : bortucht 86, timbijt 92, prisighe (prijzing) 72;
van ziere telivranche 78.
Morphologie : soe (illa) 75; ghedreghen 80.
In het verslag van den baljuw van Ieperen (13821383) :
Vocalisme z mestermaetz (-metser) 276; -- Zinebeike (Zonnebeek) 283; meidepleigher 283, jeighen 283, Neider-Warstine
284; — merre (maren) 278 ; — wouken (hebdomada) 282; —
hit (het) 275; --- litel, leftel (luttel) 275; — ric (rug) 286; —
ghetrout 278 ; nauwer(en) (nievers) 277, 278 ; — hemleiden
passim.
Consonantisme : harem (arm) 284; oo f man 274, 280, 284,
288; Goudibuer (goedgebuur) 280; lummenarie 287.
Sandhi : niet veile nen hinc 278.
(1) Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen getranslateert
uuten Franssoyse in Duytscher tale (XIV d e E.), uitgegeven door Jhr.
Mr. NAP. DE PAUW, 2 de deel, 1ste afl. 1900; 2de all 1902, Gent, Siffer.
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In het verslag van het baljuw van Ninove (1380-84) :
Vocalisme : ontfoen (ontvangen) 470 ; men (min) 475 ; —
ghependen (gepint) 469; haere 460; — droeghen 475; op
468; luttel 475; — ghevuuert 471; — vuuist 464; thuuis 471;
coeren 474; Middelere 464.
Consonantisme : ochte (of) 465; --- van der traperien 465.
Omgekeerd ontdekt een geoefend oog onmiddellijk, dat de
verslagen van 1380 door den baljuw te Gent opgesteld niét
door een Gentenaar, maar door iemand uit het Vrije van
Brugge werden geschreven : men lette op de volgende elementen : brocht 30 ; reikeninghe 27 ; — gheheiven 27 ; bleiven
30; weidemaent 27 ; — ghevel (geviel) 30; — soennen (filii) 30;
— gheproven 31; ^-- ontwee jeheuwen (geheven) 31; — baselare 28.
Nagenoeg dezelfde verscheidenheid treffen we in Geldersche stukken uit hetzelfde tijdvak. In een vertrouwbaren akt
door den rechter van Veluwe in 1396 geschreven vinden we (1) :
Rekking : hoe/f (hof).
dartich; —
Vocalisme : sail; -- bekant (confessus) ;
ende; — siestien (16); ^- geheven (dare); — steef, weer (esset);
— is; — hofren, hoeren (haren); --• voel (veel); — richter;
spleyten; sone. soen; --- sollen; openen, apenbaerlich; —
goet, guede, goit; -- gebroken; — iersten, ghiene, gheyne; —
neymant; luden (lieden).

Morphologie : he (ille); se (illi); — hoen (hun).
In een akt van Reinald, hertog van Gelderland van 1358
(op. cit. blz. 235) vinden we :
Vocalisme : beheltenisse; Reynout. behaudelic; — Breve;
moetwille;
mit, is, sinte; — op;
genaden; — enn (et), her;
— luden; drehondert.

Vormleer : wi; — des (ejus); gheschonden (scholden).
(1) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. 3de reeks, 6de deel, 1889, blz. 238-240.
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In een kwijtingsbrief van het kapittel te Amersfoort op
de grenzen van Gelderland uit 1407 (op. cit. blz. 241) lezen we
een meer brabantsche schrijftaal
enn (en) ;
sunte (sinte) ;
Vocalisme : of (af), daer;
goeder; --y ruerende; -- op, ons, dusent; —
mit; zeven;
ghemene; ,-- luden (lieden); Pauwels ,-- claerliken.

Hieruit blijkt zonneklaar dat nog op het einde van de
14de eeuw in Vlaanderen èn in Gelderland, èn ook elders haast
zooveel soorten van dialectisch gekleurde schrijftaal bestonden, als er belangrijke centrums waren. Toch moet bekend,
dat iedere verschillende schrijftaal binnen de grenzen van een
hoofddialect als Vlaanderen, Gelderland een zeer groot aantal
gemeene elementen bezit. Aldus vinden we in de verslagen
van den Ninoofschen baljuw vergeleken met de verslagen
van den Brugschen ambtenaar, ongeveer 94 maal op 100
denzelfden klinker of tweeklank in een beklemtoonde lettergreep. Het consonantisme met de sandhiverschijnselen verschilt
echter veelminder ; de flexie, de syntaxis en de woordenkeus zijn er nagenoeg dezelfde. Maar toch zijn deze enkele
afwijkende trekken voldoende om aan het geheele een gansch
bijzondere kleur te geven (1).
En men denke niet, dat die toestanden in het midden der
15de eeuw zichtbaar waren veranderd, of dat er een ernstig
streven naar een algemeener schrijftaal ergens op te merken
valt. In de jaren 1447, 1448, 1453, 1461 (2), 1500 (3) ziet
men de Ratsendeboden van de Duitsche Hanzesteden Hamburg, Lubeck, Dantzig brieven schrijven naar Leiden en Brugge
in hun ongewijzigde duitsche schrijftaal; en Leiden, den Haag
en Brugge zenden hun antwoord in hun gewone, dialectisch
geschreven taal (4). ZOO hoog liepen de Duitschers, Vlamingen
(1) L. GOEMANS, Mélanges de Borman, p. 496, nota.
(2) Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid,
verzameld door Mr. N. W. POSTHUMUS, 2de deel, 's Gravenhage, 1911,
blz. 245 (a. 1447), 250 (a. 1448), 337 (a. 1453), 375 (a. 1461).
(3) L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives de Bruges, ire série, Bruges, 6e partie, blz. 454.
(4) M. POSTHUMUS, Oorkonden..., 2de deel (1910), blz. 375 (1461),
377 (1461), 379 (1461). — L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des
archives de Bruges, Brugge, 7, blz. 225.
Versl. 1922
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en Hollanders met hun eigen, particularistische schrijftaal
op, dat zij liever een tweede dialect of taal aanleerden,
dan een algemeen gebruikte omgangstaal in het leven te
roepen!
Nog krasser is het feit, dat zelfs in het midden der
16 de eeuw in de Nederlanden elke gouw, ja soms elk groot
centrum een afzonderlijke schrijftaal bezat. Het volgende
moge dit nader toelichten : het geldt hier de geschreven taal
van ontwikkelde lieden, die de algemeene, beschaafde taal, als
zij bestond, konden kennen, zelfs in sommige gevallen hadden
moeten gebruiken, daar zij zich toch tot een vreemd publiek
richtten. Inderdaad in Mr. POSTHUMUS ' vermeld werk lezen wij in
een verslag van 1561 uitgaande van het stadsbestuur van Leiden de volgende kenschetsende eigenaardigheden (blz. 589 .590) :
gebrocht; — mit, is; — hair n. beur; — versoucke, ghenouch
Boet; — up, deurdien; — twie, fierst; — huyden (hodie); luyden;
— rechteliken ; .-- gebrocht; cofte, vercoft; — na (= naer); —
terwijl het stadsbestuur van Antwerpen op denzelfden datum
(II, blz. 592-593) een verslag naar Leiden zendt, waarin het o. a.
neerschrijft : dengheenen, — is n. es ; — heurer; — poirtere; —
up, sellen n. sullen ; — versuecke ; — heden ; -- eede ; —
hooren ; — schijnsel; — terwijl notaris Jacop Raes van Brugge
hetzelfde jaar (II, blz. 607608) in een protestbrief opgemaakt
uit naam van Haarlemsche en Leidsche handelaars er de volgende Vlaamsch getinte taal neerschrijft : Arlem (Haarlem) ; —
es ; — weechhuus ; verzoukende; '-- up; inwuenders, duerdat;

— outer stede ; — Aougst; ^- heesschende; — pene (pen-

ningen) ; --• vichtich.
Me dunkt, die bewijzen zijn afdoende : de tekst van het
magistraat van Leiden is inderdaad heel wat anders èn in de
bewoordingen èn .in het vocalisme dan de echt, Brabantsche,
haast moderne tekst van Antwerpen, en de middeleeuwsch
gekleurde Vlaamsche tekst! We moeten echter toegeven, dat
een verslag door het magistraat van Delft (blz. 590, a. 1561)
opgesteld, en een ander door het stadsbestuur van Haarlem
naar Brugge (blz. 634-635, a. 1564) opgestuurd, vaak volledig
overeenstemmen met den tekst van Leiden; maar tegenover
den Antwerpschen en vooral tegenover den Brugschen tekst
bestaat er nog een hemelsbreed verschil ! !
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Hiermede is dus eens voor altijd uitgemaakt, dat er in de
middeleeuwen geen geschreven Kotvn in de Nederlanden is
geweest. Wel bestonden er op het einde der 15 de en in het
begin der 16de eeuw teksten, die vooral in de flexie, de syntaxis,
den woordenschat een groote overeenkomst vertoonden met
stukken uit de naburige dorpen en steden van dezelfde dialectische gouw, zooals b. v. de teksten van Leiden met die van
Amsterdam, Haarlem, Delft, den Haag; de teksten van Brugge
met die van Veurne, Ieperen, Kortrijk en Thielt. Zelfs mogen
we eenigszins toegeven dat er omstreeks 1550 een soort Vlaamsche, Hollandsche, Brabantsche,Limburgsche, Geldersche Kocvi
bestond; maar elk stuk droeg telkens nog, vooral in het vocalisme, duidelijk de kleur van het plaatselijk onderdialect, waar
het zelfs door een ontwikkelde werd opgesteld.
Vergelijken wij nu de schrijftaal van zulke mnl. hoofddialecten uit het einde der 15 de eeuw (reeds Nieuwnederlandsch
naar de syntaxis, en Zuidnederlandsch naar den woordenschat)
met de omstreeks 1585 algemeener wordende Nederlandsche
schrijftaal, dan dient zonder aarzelen gezegd, dat de Hollandsche schrijftaal — nl. die van Zuid- en Noord-Holland van
af 1460 tot 1520 reeds zeer vele trekken met haar gemeen
had, dat zij toen zelfs dichter bij die wordende Kocvn stond
dan de gelijktijdige d. i. van -I- 1500 Brabantsche
geschreven taal, alhoewel deze van af 1610 als de voornaamste bouwstof der komende algemeene taal mag beschouwd
worden. Verder blijkt nog uit de niet-litteraire oorkonden
dat de Geldersche schrijftaal, welke omstreeks 1500 in de verschillende steden nog een groote verscheidenheid toonde,
toch zoo ver van die Koivi niet stond als de Middelvlaamsche, die naast vele algemeene trekken, toch nog zooveel
dialectische kleur in klank- en vormleer en woordenschat
openbaart !
Hoe wil men overigens in het begin der 16 de eeuw, pas
enkele jaren na de uitvinding der boekdrukkunst, een algemeen
aangenomen schrijftaal gaan zoeken, waar zelfs geen nationale
eenheid bestond, waar de beste copiïsten den oorspronkelijken
tekst van een hs, naar hun plaatselijke spreektaal trachtten te
wijzigen, waar de ontwikkelde lieden toch zoo weinig verscheidenheid en degelijkheid van taal uit ver afgelegen landen

-- 300 .onder de oogen kregen, waar drie gezagvoerende spellinghervormers JOOS LAMBRECHT in 1550 te Gent (1), ADRIAEN VANDER
GUCHT in 1567 te Brugge en ANTONIUS SEXAGIUS in 1576 te
Mechelen (2), er op uit waren hun volk de dialecttaal nauwkeurig
te leeren schrijven, terwijl twee andere grammatici DE HEUITER
te Antwerpen in 1581 (3) en SPIEGEL te Leiden in 1584 (4)
verklaren, dat zij nog streven naar een soort algemeen schrijfen spreektaal, welke zij op eigen hand hebben " gemeingeld "
of samengesmeed uit de onderling nog zeer verschillende Brabantsche, Vlaamsche, Hollandsche, Geldersche en Kleefsche
taal ? Inderdaad pleit Joos LAMBRECHT voor een sterk dialectisch gekleurde schrijftaal, wanneer hij in de Inleiding van zijn
Nederlandsche Spell ynghe, blz. Aij verso zegt : " mijn meanijnghe
" of verstand is / dat elc (de Hollanders of de Brábanters of de
" Vlamijnghen en de Vriezen) in tsine sulke termen of silleben
" van spraken / als hy in zijnder moeder talen ghebruukt de
" zelue déghelic / ende met zulken letters alsser toe dienen /
" spellen magh. "
ADRIAEN VANDER GUCHT, schoolmeester te Brugge, "zoekt "
in zijn verloren gegane Korte abusive Orthographie of in De
Vlaemsche Orthograhie van -}- 1567 --• zoo zegt althans
DE HEUITER (5), die ze gelezen had — " die zinen plat Brux te
leren schriven ", en hij voegt er beslist bij : 44 dwelc mede mijn
voornemen contrarij is ", zoodat " u ijnsgelijx niet zult verwonderen van onse verscheidenheit ".
Deze citaten uit werken van de vakmannen uit de 16 de eeuw
behoeven geen commentaar : die oog- en oorgetuigen loochen

(1) Néderlandsche Spellynghe, door JOGS LAMBRECHT, Ghend,
1550, herdrukt door de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 4e r.,
nr 3, 1882.
(2) De Orthographia Linguae belgicae, Lovanii, 1576, door L. GOEMANS, herdrukt in Leuv. B jdr. 3de jaarg., 1900, blz. 167 en vlgg.
(3) Nederduitse Ortographie, door PONTUS DE HEUITER van
Delft, Antwerpen, Plantijn, 1581.
(4) Twespraack van de Nederduitsche Letterkunst, Plantijn, 1584,
voor inhoud en strekking van deze lexicographische werkjes cfr. L. GOEMANS, Leuv. Bijdr. 3de jaarg., 1900, blz. 167-174.
(5) Leuvensche Bijdragen, 3de jaarg. (1900), blz. 168.
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volstrekt het bestaan van een algemeen gebruikelijke schrijftaal gedurende de 15de en 16de eeuw.

nen

We gaan nog verder, en we beweren dat twee bekwame
schrijvers uit één zeer klein taalgebied, uit één stad b. v. weleens
een merkelijk verschillend geschreven taal gebruikten : niet
alleen bezigden zij een andere spelling of uiterlijke schrijfwijze,
maar ook vertoonden zij in hun vormen en woorden nog een
speciaal dialectische kleur. Uit de vergelijking van twee oorspronkelijke teksten zeker door ontwikkelde Bruggelingen in
1283 en 1288 opgesteld (1) blijkt dat de schrijftaal van die
akten omtrent 90 op 100 maal overeenstemt, o. a. in :
Vocalisme : of enside a ° 1283 : of slaen a ° 1288 ; — goe-.
nen(ille) 1283 : ghonen 1288 ; godinghe, Gronendike 1283 :
sVondaghes 1288 ; — broeder 1283 : Ghoedric, Avesoete
1288; — vrou, 1283 : Vrowen 1288; ,--r wie (nos), hie 1283 :
wie 1288 ; -- vorseid 1283 : vorseide 1288.
Flexie : wiseden 3 plur. a. 1283 : hevet, scrtvet 3 sg.
a. 1288 ; — doch 10 maal op 100 maal verschilt o. a. in :
Vocalisme : *Pouwels 1283; wie 1283; vorseider 1283 :
Pauhels (Pauwels) 1288 ; wi 1288 ; vorsieder 1288.
Consonantisme : ibannen, imaenden pp. 1283 ; — hebben, elc 1283: ghegheven. gheloest 1288 ; — ebben, o (stede;
helc, hoore 1288.

Diezelfde verhouding vindt men nagenoeg in de meest
litteraire teksten uit de 13de en de 14de eeuw, zoodat het waarlijk opvalt, dat de vier griffiers van den kanselier van den
Graaf van Vlaanderen in de jaren 1348-1358 soms volkomen
dezelfde taal, ja vaak dezelfde spelling in de verslagen van het
Cartulaire de Louis de Maele (uitgegeven door graaf TH. DE
LIMBURG-STIRUM, Brugge, iste deel, 1898) hebben gebruikt.
(1) L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des chartes de la
ville de Bruges, 6, p. 523-524: een oorspr. schepenenakt van 14 sept. 1283
één blz. beslaande. -- Annales de la Société d'Emulation de Bruges,
vol. 50, 1900 : Obituarium Carmelitarum, p. 221 : oorsp. akt van
24 Februari 1288 één blz. beslaande.
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II. — De Spreektaal.
Om te bepalen in hoeverre de spreektaal in de middeleeuwen een algemeen of particularistisch karakter had, beschik
ken we slechts over twee bronnen, 1. de rechtstreeksche : de
grammatica's uit dien tijd of uit de periode die er onmiddellijk
op volgde; 2. de onrechtstreeksche : de zoo gezegde Mnl.
schrijftaal.
Bestond er in de middeleeuwen één beschaafde spreektaal

voor alle Nederlandsche gouwen te zamen, gebruikt op den
kansel, op de gerechtshoven, in de scholen, op de plechtige
vergaderingen, zooals er thans in Noord-Nederland en zelfs
in Zuid-Nederland buiten de gewone dialectische omgangstaal
om iets bestaat? — Ons antwoord is beslist ontkennend.
Daarvoor pleit, ten eerste, zooals boven bewezen is --r
dat er toen nog geen algemeen, beschaafde schrijftaal was,
schrijftaal, die toch eenigzins de wedergave der beschaafde
spreektaal had moeten zijn, maar die van vóór het jaar 1200,
door hare vaak onjuiste schriftelijke voorstelling een niet
bestaande, algemeenere spreektaal onrechtstreeks trachtte op
te dringen ; c f r. ont tweede art.
Het is, ten tweede, een bekend factum, dat de letterkundigen, de begaafdste copiisten, die de ééne beschaafde spreektaal moesten kennen en hare verdienste, toch hun eigen
dialectisch gekleurde spreektaal in de af te schrijven hss. bijna
altijd phonetisch duidelijk hebben ingewerkt.
Ten derde, de gunstige omstandigheden, die één algemeene
spreektaal in het leven roepen, of er machtig toe bijdragen,
bestonden niet : er was tot omstreeks 1500 nergens een
nationale eenheid, en er werd zelfs in de verste verte niet
henen gestreefd. De hertogdommen Brabant, Limburg en
Gelderland; de graafschappen Vlaanderen, Artezië, Zutfen,
Holland en Zeeland, het markgraafschap Antwerpen, de heerlijkheden Mechelen, Utrecht, Over-IJssel hadden enge grenzen,
en in zake taal werd in de 14de en 15de eeuw weinig daarover
gezien. De schoolmeesters — we maken het op uit hun werkjes,
uit den toon, waarop ze andersdenkenden tot medewerking

-303—,
aansporen, en uit de onder hun invloed geschreven producten
— eerbiedigden angstvallig de verderfelijke,vaak onberedeneerde
traditie der schrijftaal zoowel als die der spreektaal. Van
bestendige betrekkingen tusschen ver van elkander wonende
taalkundigen, en aangeknoopt om de locale, dialectische spreektaal te beschaven en te veralgemeenen, vindt men geen spoor.
En toch moet er weleens een plaatselijke poging in dien zin
gedaan geweest zijn, zooals het werk van DE HEUITER, dat in
de 16de eeuw voor een volstrekt algemeene spreektaal optrad,
getuigt. Twee eeuwen vroeger eischten de letterkundigen van
hun volgelingen een grondige kennis van de geijkte spelling
en spraakleer eener schoone (d. i. beschaafde) taal. Zoo van
schrijft JAN VAN BOENDALE omstreeks 1330 in Der Leken
Spieghel 3, 15, waar hij het heeft over de drie hoedanigheden
in een goed dichter vereischt : vs. 46-47 " hi moet een gramarijn wesen, ende te minsten connen sine parten ; —
vs. 15-19 : Gramarie is deerste sake; want si leert ons
scone sprake te rechte voeghen, die woorde elc na sinen
scoonsten accoorde te rechte scriven ende spellen ". Maar
Boendale bedoelde waarschijnlijk maar de beschaving der
gewestelijke schrijf- en spreektaal. Dat er tevens ijverig gearbeid werd om de gewesttaal in het enge te houden, ze te
particulariseeren is, blijkens het werk van Joos LAMBRECHT
en GABR. MEURIER, ook zeker. Alles ingezien zal de spreektaal
van 1200 af tot 1550 wel overal dialectisch zijn gebleven. Men
bedenke overigens wat er op onze dagen van gemakkelijk en
algemeen verkeer, van wel gevolgd onderricht op het Ndl.
gebied gevraagd wordt aan redeneer- en stuwkracht, goeden
wil en propaganda om maar eenige wijziging in de bestaande
spreek- en schrij ft aal te bekomen?
Ten vierde bevestigen de uitdrukkelijke verklaringen van
de spellinghervormers uit de 16de eeuw dit gemis aan en zelfs
het verzet tegen een algemeene spreektaal. Joos LAMBRECHT
schrijft in 1550: " Niet dat mijn meanijnghe of verstand zy
" dat de Hollanders / of Bràbanters haar eighen manieren van
" uutsprake op de Vlaamsche wize / of de Vlàmijnghen ende
" Vriezen haar pronunciacie / op de Bràbantsche of Hollandsche
" uutsprake veranderen zullen; maer dat elc in tsine zulke
" termen of silleben van spraken J als hy in zinder moeder
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" talen ghebruikt / de zelue déghelic / ende met zulken letters
" alsser toe dienen / spellen magh / (1). " De man bekent dus
rondweg dat de gesproken taal der zestiende-eeuwsche
Vlamingen, Hollanders, Brabanders en Friezen nog werkelijk
zeer verschillend was. — DE HEUITER, die het eigenlijk in zijn
Nederlandsche Orthographie over de spelling en de schrij (taal heeft — we merken op, dat al de grammatici uit de 16de
eeuw, daarin merkelijk afwijkende van het oudste middeleeuwsche stelsel, de spreek- en schrijftaal, 'tzij de algemeene,
'tzij de bijzondere als twee elementen beschouwen, die hoeven
saam te gaan, en op elkaar moeten gelijken -- DE HEUITER
gewaagt feitelijk van de gesproken taal, waar hij zegt in 1581:
" 't Nederlants een gemeengelde Tale makende volg' ic die
" nature van alle lants spraken die 't zuverste hunder talen niet
" juist in dit of dat lant stellen (hou wel deen Lant en Stat beter
" spreect dan dander) maer inder verstandihsten en meest der
" geleerden gewenten ende ooc ufenijnge des Edeldoms / die in
" alle talen altoos zeer gezoht heeft die haer te zuveren / ende
" uit des gemeens slijm te helpen. Mede heb ic exempel ande
" Grieken genomen, die vier lants goude talen in ufening
" hebbende / te weten : Ionica Attica Dorica / Aeolica die
" vijfste noh daer uitgesmeet hebben die zij nommen Gemeen
" Tale; aldus heb ic mijn Nederlants over vijf en twintig jaren
" gesmeet uit Brabants / Flaems / Hollants Gelders en Cleefs /
" dwelc diet gelieft mag mij helpen beteren en riker maken...
" Anders 't Flaems (maer zuver plat Flaems) heeft in veel
" woorden zijn eigenheil en zahte uitspraec mits t' klein en
" zakt gebruic der diphthongen by Brabant en Hollant te
" geliken. t' Brabants is in duitspreken vol van geluit / en
" kraktig bizonder die de diphthongen wat matigen. Thol" lants lerende kort spreken en ongestaart en gebreect geen
" minnelicheit " (2). Ook DE HEUITER erkent naast een historisch streven naar een algemeene taal het bestaan van vier
soorten van spreektaal op het Nederlandsch gebied. Van
ANTONIUS SEXAGIUS of Tsestich, die slechts van zijn Bra-

(1) Nederlandsche Spellynghe, Inl. Aij, verso.
(2) Nederduitsche Orthographie, blz. 93 en vlgg.
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bantsch spreekt, getuigt dezelfde DE HEUITER : " want zijn
" voorneme alleen is te leren plat Brabants : t' mijn oprekt
" Nederlants / of elc lant zijn uitsprake I zult u niet verwonderen
" dat wij altemet verscheiden spreken en oordelen aangezien van
" ouden tiden vriheit gebleven is / tot den dage van heden " (1).
Eindelijk zien wij SPIEGEL, partijganger van een algemeene
spreektaal spotten in 1584 met het naïeve denkbeeld om door
overleg met de taalkundigen uit de verschillende gouwen tot
een algemeen gesproken taal te komen, waar hij, in zijn Twespraack, GEDEON (G.) en ROEMER (R.) laat onderhandelen :
" Wiens wyze van spreken zoud' ick u Neef ken dan leren ?
" R. de beste. G. hier zal 't gheschil zich wydlustigh delen; de
" Brabander zal zegghen de vrindelyckste taal te hebben de
" Hollander de zuyverste de Vlaming zal oock de zyne willen
voorstaan / de Stichtse en Gelderse desghelyken / omdat zij
" het Hooghduyts wat naarder komen, de Vries zal zyn spraacx
" oudheid by brenghen. R. Ofmenze al te hoop by een riep
" om 't gheschil te effenen. G. Dat doet lust u te horen hanen
" krayen / hennen kaekelen katten maewen/... ende al dezen
" hoop gelyckelyck een duivels muzyk voortbrengen " (2).
Schildert dit getuigenis in zake algemeene spreektaal niet duidelijk wat we in de schrijftaal reeds vastgesteld hebben, nl. het
gebrek aan algemeenheid?
Eindelijk zou het verwondering baren, zoo in de 16 de eeuw
een algemeene spreektaal had bestaan, aangezien een algemeen
Nederlandsche spreektaal vóór de 18de eeuw in Noord-Nederland, en vóór 1890 d. i. vóór de cultureele Vlaamsche beweging
in België nog niet tot stand was gekomen.
Bestond er dan in de middeleeuwen, geen min algemeengesproken taal voor de gouwen, welke als onderdialecten
tot een voornaam hoofddialect behoorden, b. v. een Bra.
bantsche, een Limburgsche?
(1) Op. cit. blz. 29.
(2) Twespraack van de Nederduitsche Letterkunst, blz. 62.
L. GOEMANS, L'étude du moyen-néerlandais (Extrait des Mélanges de
Borman) 1919, blz. 495.
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Het antwoord luidt eveneens ontkennend. Ten eerste,
omdat er zelfs in die gouwen — zooals bewezen is '--• eigenlijk
geen min algemeene, beschaafde ScHRIJFtaal bestond. Ten
tweede, omdat de spellingmeesters uit de 16 de eeuw, die wat
breedvoeriger zijn, als b. v. Sexagius, zeer natuurlijk wijzen op
de verscheidenheid tusschen de uitspraak van 't Brusselsch
en 't Leuvensch; tusschen die van 't Antwerpsch en 't Brusselsch, die toch alle Brabantsche tongvallen zijn. Sexagius,
zoon en kleinzoon van advocaten, zelf advocaat, zonder ergens
een woord te reppen van de algemeene Brabantsche taal,
welke hij in het pleiten zou gebruikt hebben, zegt uitdrukkelijk : " Ik weet dat de Antwerpenaars anders moert en
boert uitspreken dan de Brusselaars, doch hier handelen wij,
zegt hij, alleen over de wijze waarop ieder zijn uitspraak met
de noodige letters zal schrijven, opdat wie moort uitspreekt,
niet moert zou schrijven of omgekeerd " (1). In dit laatste
zinnetje steekt verbazend veel : wat er voorzeker in zit, is dit,
dat de Mnl. schrijftaal de spreektaal valsch weergeeft : nu, ze
is al zoo dialectisch ! Wat zou ze geweest zijn, als ze phonetisch juist ware geweest ? We hadden een nog grootere verscheidenheid gehad dan die, welke we boven hebben bevonden.
Ook de verklarende studie door onzen geleerden Collega
L. GOEMANS (2) geleverd over het werk van GABRIEL MEURIER,
den welbekenden lexicograaf uit de 16 de eeuw : Korte instructie inhoudende de maniere om wel te prononceeren ende te
lesen Franchois, Italiaensch, Spaensch ende Nederduyrsch,

THantwerpen, bij Jan van Waesberghe, 1558, bewijst eveneens
afdoende dat het Brabantsch " een taal was met in de verscheiden onderdialecten nagenoeg dezelfde morphologie en syntaxis,
denzelfden woordenschat, hetzelfde consonantisme, doch met
een verschillend geschakeerd vocalisme ", zoodat dus het
Brabantsch als beschaafde, gelijkvormige spreektaal, eigenlijk
niet bestond, maar dat wèl hier en daar een verschillende Brabantsche spreektaal gehoord werd.

(1) L. GOEMANS, Leuv. Bijdragen, O de jaarg. (1900), blz. 76.
(2) Leuvensche Bijdragen, 6de jaargang, 1905, blz. 265.
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Eindelijk neme men nog in aanmerking dat een gemeene,
gebruikelijke Vlaamsche, Brabantsche, Limburgsche, Geldersche spreektaal thans nog niet bestaat (1).
Bestond er dan in de middeleeuwen bij enkele ontwikkelden s griffiers, advocaten, scolasters, geestelijken,
kloosterlingen geen algemeene beschaafde taal met vaststaande vocalisme, morphologie, syntaxe, consonantisme
en woordenkeus ?
Nogmaals moet deze vraag ontkennend beantwoord
worden.
Trouwens de geschreven taal — en we weten nu, dat ze
te weinig dialectisch weergegeven is — door die uitgelezen
Nederlanders tot ons gekomen is noch algemeen noch min
algemeen, noch beschaafd. Inderdaad de Acten en Sententiën
van den Raad van Vlaanderen uit de periode 1369-1378 door
jhr. NAPOLEON DE PAUW uitgegeven (2). zijn opgesteld door
twee griffiers, waarvan men enkel de namen kent, en toch, —
bewijst afdoende onze geleerde collega -- verraadt hun schrijftaal den Westvlaming (uit het Vrije), en zelfs is hun spelling
reeds tamelijk verschillend ! Wil men een ander onrechtstreeksch
bewijs ? De vertaling van de Limburgsche Sermoenen vertoont
zulke sterke dialectische afwijkingen, dat Dr. KERN het gewaagd
heeft uit de schrijftaal van den overigens.onbekenden knappen
schrijver zijne geboorteplaats in Limburg te bepalen! — Overigens verklaart de spellinghervormer Spiegel in 1584 in zijne
Twespraack, dat men vruchteloos de Vlamingen, de Brabanders en de andere Ndl. taalgeleerden zou zoeken over te halen
tot een vergelijk in zake algemeene taal, vermits elk van hen de
verdienste zijner spreektaal geestdriftig en luidruchtig en karakteristiek zou ophemelen. Een bewijs dat er van geen algemeene
spreektaal, ten hoogste van een beschaafde GEWESTtaal spraak
kan zijn, en dat deze zelfs niet onder advocaten als SEXAGIUS
en zijn familieleden bestaan heeft, werd boven bewezen.
Nog knellender wordt ons betoog als we daarbij letten
op de verklaring door VONDEL honderd jaar later in het
(1) Op. cit., Ode jaargang, 1900, blz. 76-77.
(2) Bouc van der Audiéncie, Acten en Sententien van den Raad
van Vlaanderen in de XIVde eeuw, Gent, Suffer, 1901.
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reeds lang bloeiende Holland afgelegd. Sprekende in zijne
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunst, 1650, over de
beschaafde, de boven alle dialecten staande schrijftaal, waarvan
hij de grondstof ook uit de jongere Amsterdamsche omgangstaal
was gaan nemen, gewaagt hij van de beschaafde spreektaal,
welke in Den Haag en in Amsterdam in sommige kringen nog
zoo lang niet bestond, en welke merkelijk verschilde van de
oudere Amsterdamsche omgangstaal en van het min beschaafde
Antwerpsch : " Onze spraeck, zegt hij, wort tegenwoordigh in
" 's Gravenhage, de Raetkamer der Heeren Staten en het hof
" van hunnen Stedehouder en t'Amsterdam, de maghtighste
" koopstadt der weerelt, allervolmaeckst gesproken by lieden
" van goede opvoedinge, indien men der hovelingen en pleite" ren en kooplieden onduitsche termen uitsluite; want out
" Amsterdamsch is te mal, en plat Antwerpsch te walgelijck
" en niet onderscheidelijck genoegh. Hierom moeten wy deze
" toughen (tongvallen) matigen en mengen en met kennisse
" besnoeien ; ook niet alte latijnachtigh, nochte te naeugezet en
" nieuwelijcks Duitsch spreken, maer zulcks dat de tong haer
" eigenschap niet en verlieze, waervan de hervormers onzer
" Spraecke (als SPIEGEL) niet geheel vrij zijn ". Hoe duidelijk,
zegt die fijne taalkenner, dat er in het midden der 17 de eeuw
binnen de enge grenzen van het in létterkundig opzicht
bloeiende Holland practisch nog geen gemeene spreektaal
bestond ?
Deze onze besliste uitspraak zal menigeen verwonderen.
Er was toch in de middeleeuwen een groot verkeer tusschen de
steden, die dagelijks boden uitzonden of ontvingen, tusschen
de kloosters die er hun " herbergen " op na hielden, tusschen
de gewesten, die boetvaardige pelgrims zagen voorbijgaan,
soldaten tijdens de herevaert te herbergen kregen, tusschen de
scholen, die leeraars uit Holland of uit België ontvingen.
juist; maar dat verkeer, waarbij ten hoogste uit noodwendigheid ieder zijn dialect op zijn deftigst trachtte te spreken, is niet
bestendig, veelvuldig genoeg geweest om alleszins duurzame uitslagen op te leveren en in aanmerking te komen. DIT geven we
gereedelijk toe dat er in de kloosters te Groenendaal, te Herne,
te Oudenburg en elders, waar monnikken uit de vier hoeken van
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Nederland werkelijk bijeenkwamen, zich de noodzakelijkheid
opdrong een algemeenere taal in den omgang te gebruiken. Me
dunkt de veertiende-. eeuwsche vertaler der Limburgsche Sermoenen moet daar iets van geweten hebben. Prof. KERN den
Westmiddelnederlandschen invloed, in die Sermoenen merkbaar, besprekend, zegt aldus : " Het moet een kloosterling
geweest zijn, die met vele lieden uit andere streken in aanraking kwam en omging, en ongetwijfeld verscheidene dietsche
boeken had gelezen, in hoofdzaak de in 't Westen gevormde
schrijftaal gebruikte, maar die daarbij veelal de spelling van zijn
eigen tongval volgde, en elk oogenblik dialectische vormen en
woorden bezigde " (1). Maar de beschaafdere taal van zulke
gemeenten, of van enkele individu's als griffiers, stadsklerken,
pastoors moet destijds, evenals, of liever minder dan onlangs
nog op de onmiddellijke omgeving zonder blijvenden invloed
geweest zijn, omdat ofwel de behoefte er niet van ingezien,
ofwel het bestaan zelf, ja de mogelijkheid van een algemeene
spreektaal niet vermoed werd. Men bedenke even dat in de
tweede helft der 14 de eeuw, en vooral in de 15de eeuw ook nog
de Fransche taal in het Zuiden en zelfs in het Noorden onder
de voornaamste lieden gesproken werd. Elk taalkundige stond
in de middeleeuwen, wonder genoeg ! op zijn eigen : SEXAGIUS
te Mechelen in 1576 verklaart uitdrukkelijk, dat hij niemand in België kent, die vóór hem een Spellingsboekje als
het zijne had geschreven, alhoewel zijn taalgenoot Joos LAMBRECHT 26 jaar te voren te Gent een soortgelijk werk : de
Nederlandsche Spellynghe opgesteld had. En zulks gebeurde
honderd jaar na de uitvinding der boekdrukkunst in den bloeitijd der Rederijkerskamers! Wij zijn er dan ook innig van overtuigd, dat de leden van den toenmaliger Raad van Vlaanderen,
komende uit afgelegen gewesten, malkander zeer wel zullen
verstaan hebben, zonder dat zij al te veel eigenaardigheden
van hunnen tongval prijsgaven.
Slechts twee of drie feiten heb ik aangetroffen, die toch
schijnen te pleiten voor het bestaan van één beschaafde, min

(1) De Limburgsche Sermoenen, uitgegeven door Dr. J. H. KERN,
Groningen, 1895, blz. 170.
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algemeene spreektaal onder de ontwikkelde, geleerde klas. Ten
eerste dat DE HEUITER een onderscheid maakt tusschen het
zuver plat Flaems (1) en een ander Vlaamsch ; ten tweede, dat
her GERARDUS, afschrijver van enkele Ruusbroec-hss. in zijn
Prologhe (2) zegt : " dat selve Brueselsche dietsche (van Ruus" broec) es volcomenre hierin (in de afgeschreven boeken)
" gheset, dant daer die lieden ghemeinlic spreken. " Blijkbaar
bedoelt her Gerardus wel de gewone, dagelijksche omgangstaal, de volkstaal tegenover een andere Brusselsche spreektaal.
Wat de verklaring van DE HEUITER betreft, blijkt uit den
inhoud en het verband, dat hij het zuver plat Flaems van den
gewonen onverbasterden Vlaming stelt tegenover het Vlaamsch,
dat door d' oude hanterijnge, d. i. door het gebruik in de boeken
en in de school, en door het bestier der Fransoizen gevalst
geworden was (3). — Evenzoo bestond er naar de opvatting van
her GERARDUS naast de gemeinlike of gewone volkstaal te
Brussel ook een soort volkomen taal, d. i. een boekentaal,
de in de school bij het spellen en schrijven aangeleerde, doch
weer spoedig vergeten taal.
Ik stel me de zaak voor lijk ze in menig opzicht nu nog, of
zeker onlangs te onzent zich nog voordeed. In de school, in
de catechismusles, in den biechtstoel, op het theater, maar daar
alleen, trachten al de menschen meer op de letter d. i. naar
de in de school geziene en uitgesproken spelling te spreken :
zulke spreektaal heeft wellicht een algemeen karakter, maar
welken invloed en duurzaamheid heeft de voorbijgaande oefening in die ietwat beschaafde spreektaal? En wat invloed had
in de middeleeuwen zulke enge, locale, beschaafdere schooltaal op de gewone (gemeinlike) spreektaal in den dagelijkschen
omgang? op de spreektaal van andere ver afgelegen middens,
waar dan weer een verschillende spreektaal geïmproviseerd
werd? Geen! Zulke vluchtige, onvaste schooltaal of geene is,
van ons standpunt, hetzelfde. Op een dergelijke wijze —
zooals we het een volgende maal zullen toonen, — dient
nog een DERDE, zeer belangrijk feit verklaard, nl. dat zeer
(1) Nederduitsche Orthographie, blz. 94.
(2) W. DE VREESE, Het Belfort, 1905, 2, 19.
(3) Nederduitsche Orthographie, blz. 93.
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talrijke niet-litteraire Mnl. stukken, opgesteld door goed
onderrichte ambtenaars, weleens algemeener en consequenter
klanken en vormen vertoonen dan ander zeldzame teksten,
opgemaakt door private of min ontwikkelde personen'.
Uit al het voorgaande leiden we thans heel natuurlijk ons
antwoord af op een vierde en laatste vraag : Bestond er dan

enkel in ieder gewest een dialectische spreektaal, de taal in
den gewonen dagelijkschen omgang gebruikt? — Aangezien
er geen erkende, invloedrijke, algemeen gebruikte, beschaafde
spreektaal bestond, hoorde men in de Ndl. gouwen wat men
zelfs onlangs nog op vele plaatsen in Zuid-Nederland hoorde,
t. w. de gewone weinig beschaafde omgangstaal op het werk,
in het spel, op de feesten, in het leger : een echt locale, dus
dialectische taal. Deze werd in sommige omstandigheden wat
meer op de letter gesproken door menschen, die langer onderricht hadden genoten, en daardoor soms een betere woordenkeus deden ; maar in den mond van minder onderwezen
personen klonk zij altijd minder gekunsteld, kwam nog minder
overeen met de regels der spraakleer, en vertoonde verrassende
sandhiverschijnselen.
Boom, 14 Februari 1922.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
g■I

554. — EXPLOICTEUR, EXPLOITEUR,
In het " Reglement op den styl van procederen ende
" salarissen voor de wetten ende jurisdictien " binnen de kasselrij van den Ouden Burg van Gent, " ghedecreteert den
25eri January 1676 ", (op. ut infra. blz. 487 en vlgg.), komt de
hieronder volgende schikking voor :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg de Gand, blz. 497 : " Ende alsoo de
exploicteurs dickmaels blyven in burse houdende de penninghen die sy
over de versoeckers ontvanghen hebben uuyt crachte van sommatien
ende executien, sullen de baillius, ammans, meyers ofte andere exploitears doende eenighe sommatien ofte executien...

Genoemde " exploiteurs " waren derhalve verplicht,
" doende eenighe sommatien ofte executien voor de collecteurs
" van prochien, pachters van impositien ofte uuyt crachte van
" venditien ", daarvan eene lijst op te maken, met last aan den
voornoemden " collecteur " of " pachter van de assysen " te
betalen. Diensvolgens " en sullen de debiteurs nyet ontslagen
" wesen met betaelinghe te doene in de handen van deselve
exploicteurs-,
Door Exploiteurs verstond men " de baillius, schepenen,

ammans, greffiers ende andere officiers " (op. cit., blz. 489),
belast met het innen van " sallarissen ", waarin echter " ghevonden " werd " groote dispariteyt, twelcke causeert groote
murmuratie ". Met het doel " eenen den selven styl van pro" cederen ende taux van sallarissen " te doen onderhouden,
wordt het bedoeld reglement uitgevaardigd.
Het " In bursen houden " van penningen hierboven vermeld is niet anders uit te leggen dan door het " Spelen mette
pennynghen " uit den volgenden tekst :
Op. cit., blz. 407 : " Ende dat oock wordt bevonden de ontfanghers
ofte collecteurs te spelen mette pennynghen... " (1664.)

Dat dit door : Se font un jeu des deniers publics, dient
vertaald, meenen wij niet. Men versta daardoor : dat iemand,
geld voortkomende van belastingen b. v. of van ontvangsten
waarmede hij gelast is, en dat hem niet toebehoort, tot zijn
eigen gebruik aanwendt om aldus voordeel daaruit te trekken.
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.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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 Maart 1922.
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, bestuurder,
Dr. GOEMANS, 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. A. Joos, Dr. HUGO
VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. LEO VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende
leden ;
Juffrouw MARIE BELPAIRE, briefwisselend lid, en
Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Prof. Dr. L. SCHARPÉ, werkend lid, Prof.
Dr. FRANS DAELS 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
Februari-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 :
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales politiques. Mémoires coll. in-80, 2e série, T. XIII, fasc. IV et
dernier : H. DELEHAYE, S. J. Deux Typica Byzantins de l'époque
des Paléologues. Bruxelles, 1921.
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Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Leeres et des
Beaux-Arts de Belgique. 1922. 88e année. Bruxelles, 1922.
Carte de la Belgique. Echelle 1/200000. (6 feuilles.)
Tijdschriften. — Arbeidsblad, Januari 1922. Annales des travaux publics. Table des matières : tomes XI a XX (années 1906-1919).
— Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, nos 1-2,
1922. -- Revue néo-scolastique de philosophie, févr. 1922.
Door de N. V. ERVEN P. NOORDHOFF, vanwege de Nederlandsche Regeering :
Tijdschrift voor Geschiedenis, 37e jg. all. 1.
Door de Commissie voor " 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën ",
uitgegeven door Z. Exc. den Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (Noord-Nederland) :
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van
1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. COLENBRANDER. 10e dl.
Regeering van Willem L 1830-1840. Vierde stuk. 's Gravenhage, 1921.
(Nr 46 der Publicatiën.)
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door
Dr. N. JAPIKSE. 5 de deel. 1585-1587. Id. (Nr 47 der Publicatiën.)
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven
door Dr. P. C. MOLHUYSEN. 5de dl : 10 Febr. 1725-8 Febr. 1765.
Id. (Nr 48 id.)
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid,
verzameld door Mr. N. W. POSTHUMUS. Zesde deel : 1703-1795.
's Gravenhage, 1922. (Nr 49, id.)
Door de Universiteitsbibliotheek, te Lund (Zweden) :
Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Lunds Universitets
Arsskrift. Ny Foljd. Ftirsta avdelningen : Teologi, Juridik och Humanistiska Amnen. XV en XVI (1919 en 1920). Lund-Leipzig.
Monumenta Scania' Historica Diplomatarium Dioecesis Lundensis. Lunds Arkestifts Urkundsbok, utgifven af LAURITZ WEIBULL.
Femte Bandet. Lund, 1921.
Door de " R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna,
Classe di Scienze Morali " :
TROMBETTI (ALFREDO), Prof. Ord. di Scienza del Linguaggio
nella R. Università di Bologna, Membro eff. della R. Accad. delle Scienze
dell' Istituto di Bologna. — Elementi di glottologia. Bologna, 1922.
Door de " Académie royale d'Archéologie de Belgique " te Antwerpen :
Annales, 6e série, Tome IX, 4e livraison.
Bulletin, III, 1921.
Door Kan. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Gids, Jg. 1849.
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Handelingen en Verslagen van het Katholiek- Vlaamsch Congres,
door het Davids(onds ingericht te Tongeren. 1-2 September 1907.

Yper, z. j.
Sprokkelingen. Volksliedjes op het einde der XVIIIe en in 't begin
der XIXe eeuw, door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid der

Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, 1921.
Will. Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809). Over zijn Leven en zijn
Schriften, door Id. Id. 1920.
Ter nagedachtenis van Dr. Jan Bols, door Id. Brasschaat, z. j.
Zielezorg voor onze Soldaten, door Id. Overdruk uit " Ons
Geloof ", Febr. 1921.
Onze Soldatenkringen. Practische Beschouwingen er over, door Id.
(Overdruk uit " Ons Geloof ", Dec. 1921.
Hulde aan Pastoor Dr. Jan Bols zaliger. Redevoering uitgesproken
te Aarschot, op Zondag 5 Juni 1921, door Id. Mechelen, z. j. (1921.)
Brieven over Menschen en Dingen, door M. M. Overgedrukt uit
" De Vlaamsche Kunstbode " 1909-1911.
Catalogue d'une belle collection de livres précieux a gravures et
rares, délaissés par feu Mr. Jean Francois Spas. Anvers, 1889.

Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, vanwege den schrijver :
Leventjes, door ARIE SANDEN. Brugge, z. j. (1922.)
Door den heer G. SEGERS, werkend lid :
Genoveva van Brabant, door VROUWE COURTMANS, geboren
BERGMANS. Met houtsneden van E. PELLENS. 3e uitg. Antwerpen, 1921.
Door den heer H. L. DELPIRE, Navez- straat 20, te Schaarbeek
Beknopt verslag van de Handelingen der Belgische Wetgevende
Kamers. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Gewone zittijd 19181920-1921. -- Senaat, id.
1919; -- 1919-1920;
Algemeyne inleiding tot de al-oude en middentijdsthe Belgische
historie, door G. F. VERHOEVEN. Brussel, z. j.
Almanach der Provincie van West-Vlaanderen, en Wegwijzer der
stad Brugge voor het jaar 1830. 3e j. Brugge.
Almanach Curieus en Util, Voor het VIIIste Jaer der Fransche
Republique, Ofte der getrouwe Wegwyser der Commune van Gend.
En den Gregoriaanschen Almanach voor het Jaar 1800. Gend.

Door den heer Dr. ROB. FONCKE, te Mechelen :
FONCKE (Dr. ROBERT). -- De kat in de Mechelsche Folklore.
Mechelen, 1922.
Door E. P. A. GEEREBAERT, S. J., St.-Michielscollege, te Brussel :
JANSSENS (J.) S. J. en K. VAN DE VORST S. J. '— Latijnsche
Spraakkunst, bewerkt door A. GEEREBAERT S. J. Luik, 1921.
VORST (K. VAN DE) S. J.
Beginselen der Grieksche Spraakkunst, bewerkt door A. GEEREBAERT, S. J. Id., 1920.

316 --Grieksche en Latijnsche schooluitgaven. Vergilius uit Bucolica en
Georgica. Aeneis. Met inleiding en aanteekeningen door A. GEEREBAERT S. J. Ie deel : Tekst. — IIe deel : Inleiding, aanteekeningen.
le afl. : Inleiding; Aeneis, Boek 1-III; 2e afl. : Aeneis, Boek V-VI.
Luik, 1920-1921.
Iets over het vertalen, door A. GEEREBAERT, S. J. Leuven, z. j.

(1921.)
Noord-Nederlandsche boeken over klassieke Taal- en Letterkunde,

door denzelfde. Leuven, 1921.
Een Praatje over Studie, door denzelfde. Aken z. j. (1921.)

Door den heer Dr. JAN GESSLER, leeraar te Hasselt :
P. TERENTII Comcedia' sex cum Belgica interpretatione, multó,
quam antehac, emendatiore. Quibus accedunt Not Marginales JOANNIS MIN-ELLII. Roterdami, 1663.
Door den heer CHARLES JANET, te Beauvais, par Albonne (Oise) :
Considerations sur l'être vivant. I. Résumé préliminaire de la constitution de l'orthobionte. 1920. II. L'Individu, la Sexualité, la
Parthénogenèse et la Mort, au point de vue orthobiontique. 1921.
Beauvais, 1920-1921.
Door den E. H. J. VAN MIERLO, jun., S. J., oude abdij, te Drongen :
Uit de Geschiedenis van onze Middeleeuwsche Letterkunde, door
j. VAN MIERLO. Brasschaat (Antwerpen), z. j. (1921.)
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
flit de Biologie van Luchtwier. Overdruk uit de Trop. Natuur,
no 1, 1922.
Door den heer JOS. SCHAERLAEKENS, te Leuven :
Het Machineschrijven. Handleiding bij het aanleeren van het
Machineschrijven. Met oefeningen voor de verschillende klavieren.
(Belgisch, Fransch algemeen, Engelsch algemeen), door JOS. SCHAERLAEKENS, Leeraar van Snel- en Machineschrift aan de St.-Pieters-

beroepschool; Snelschrijver van den Belgischen Boerenbond. Brasschaat.
Door de Redactie :
L'Epoque nouvelle, févr.
Het Groote Bedrog. Brochure, nr 1.
1922. — Revue beige de Philologie et l'Histoire, janvier 1922.

Ruildienst, — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
gewone tijdschriften ontvangen :

van de

Mechlinia, Januari 1922.
Neerlandia,
Limburg, Febr. 1922.
Maart 1922. — Neophilologus, nr 2, 1922. — De Opvoeder, nrs 6-8,
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1922.
De Schoolgids, nrs 7-9, 1922.
Sint-Cassianusblad, nr 3,
1922. — Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift, Maart,1922. '-- Tooneelgids, VIIIe j. nr 1. De kleine Vlaming, Maart 1922. ^-- Dietsche
Warande en Belfort, Maart 1922..— La vie diocésaine, février 1922. —
Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto
di Bologna. Classe di Scienze morali. S. II, Vol. V (1920-1921.)

Letterkundige mededeelingen,
1°) door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
werkend lid, over : Levenjtes, door den heer ARIE
SANDEN :
In den naam van den heer Arie Sanden heb ik de eer en
het genoegen een exemplaar van zijn laatste werk aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden. Korts vóór
den oorlog schonk hij ons insgelijks zijn eerste boek : Een
Wereldje. Schetsen en Typen. Dit wordt thans herdrukt.
Leventjes is de titel van zijn tweede. Twee broertjes naar
inhoud, aard en strekking. Ik zal Leventjes niet bespreken :
Men moet dit zelf lezen. Een reeks humoristische schetsen, naar
het leven geteekend. De schrijver ziet scherp en slaat den nagel
op den kop. 't Is luimig gezegd, maar fijn en flink gezegd. Arie
Sanden is een knap schrijver.
2°) door den heer GUSTAAF SEGERS werkend lid,
over Genoveva van Brabant, door vrouwe COURTMANS,
geboren BERGMANS. (L. Opdebeek, uitgever Antwerpen, 1921.)
Namens den heer Opdebeek, uitgever te Antwerpen, heb
ik de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar aan te bieden van het verhaal Genoveva van Brabant,
door Vrouw COURTMANS.
Onder den titel De Nieuwe Romanbibliotheek, is de heer
Opdebeek van plan eene reeks verhalen uit onze volksletterkunde uit te geven. Dit besluit is allerloffelijkst; en na het
verschijnen der wet op de Openbare Boekerijen, en de
ontwikkeling van den leeslust waarvan wij getuigen zijn, kon
de tijd daartoe niet gunstiger zijn.
De Koninklijke Vlaamsche Academie hecht er in ruime
mate belang aan de degelijke voortbrengselen onzer volkslet-

-318 --terkunde onder ons volk te verspreiden : zij hoopt dan ook
dat de heer Opdebeek de spreuk niet uit het oog zal verliezen : Voor het volk is het beste goed genoeg.

Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis. —
De heer Dr. J. MANSION, secretaris, legt het hieronder
volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
KAREL DE FLOU, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. A. DE CEULENEER,
IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr, LEO VAN
PUYVELDE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Bijdrage tot de technische studie van het beroemd
Xffle eeuwsch " Psalmboek van Peterborough ", door den
heer Dr. Schuyten (Antwerpen). — Verslagen door de
heeren Mr. L. WILLEMS en Prof. AD. DE CEULENEER. - Daar
de verslaggevers met hun werk nog niet gereed zijn, moet de
eindbeslissing tot eene volgende zitting verschoven worden.
b] u Voagie gedaen naer Canton ". Voorstel door
den heer ANDRÉ VAN ISEGHEM, advokaat bij het Hof van
Beroep te Brussel, dit h an dschrift, thans berustende op de
Stadsbibliotheek, te Oostende, in de Verslagen en Mededeelingen uit te geven. Naar de Commissie om advies verzonden. — De Academie kan voorloopig op het voorstel niet
ingaan, daar ze over de noodige gegevens niet beschikt. Het
ware zeer gewenscht dat aan de Academie een afschrift van
het handschrift bezorgd werd.
c] Aanteekeningen op Bredero. — De heer Mr. LEONARD
WILLEMS leest een drietal " aanteekeningen op Bredero " voor :

a) " Renier Telle en Bredero ". In het bekend werk van
Ten Brink over Bredero is er van Telle als vriend van den
dichter geen sprake. Spreker bewijst dat Bredero en Telle
samen gewerkt hebben; hij tracht te bepalen welk werk van
Bredero als vrucht van die samenwerking mag beschouwd
worden.

-319 b) " Jacob Barfout en Bredero ". Bartout is een Schie.

dammer rederijker, over wien wij geene inlichtingen hebben.
Spreker onderstelt dat hij factor der Schiedammer Rederijkers
kamer de Vijgeboom was; zijn kenspreuk zou zijn " 'TBuycht
en 't breekt niet " (toespeling op zijn naam Bart-hout).
c) Wie is de rederijker met kenspreuk " Wie ghenoecht "
een eenvoudige vraag, die hier toegelicht wordt.

2°) Bestendige Commissie voor het onderwijs in
en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren OMER WATTEZ, bestuurder,
Kan. JAC. MUYLDERMANS, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, Kan.
AM. Joos, Dr. HUGO VERRIEST, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lidsecretaris,
Aan de dagorde staat :
Over Nederlandsche Spraakkunst. Nota door den
heer L. GOEMANS. --• Dr. GOEMANS vervangt zijne aangeduide
lezing door het lezen van eene nota over de bewering van
Dr. DE VooYS, alsof het gevoel voor de geslachten in Zuid-

Nederland niet meer zou leven dan in de voornaamwoorden.
Hij zal die nota aanvullen met de gegevens door de idioticons
van De Bo en Joos geleverd.

DAGORDE.
1°) Zevende eeuwfeest van de Koninklijke Hoogeschool te Padua. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1921,
blz. 726.) — Bij brieve van 31 Januari, verzoekt de heer
A. BALLINI, algemeen secretaris van het Feestcomiteit,
de Vlaamsche Academie, hem, vóór het einde der maand
Maart, den naam te laten kennen van den persoon, die
haar bij de viering van het Zevende eeuwfeest der Paduaansche Hoogeschool zal vertegenwoordigen.
Het Bestuur stelt voor genoemden heer te berichten
dat de Academie naar de ontworpen feestelijkheden geen
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afgevaardigde zal kunnen zenden : zij zal het zich echter
tot plicht rekenen, aan de Paduaansche Hoogeschool een
adres van gelukwensching toe te sturen.
— De heer 0. WATTEZ, bestuurder, zal zich met
het opstellen van het adres gaarne gelasten.
2°) Feestzaal der Academie. — Uit naam van het
Comiteit, dat zich ten doel heeft gesteld het werk van
dichter VAN LANGENDONCK uit te geven en een gedenk.
teeken op het graf te plaatsen, verzoeken de heeren
Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, en M. ROELANTS, secretaris, de Koninklijke Vlaamsche Academie hare feestzaal
te hunner beschikking te willen stellen, tot het inrichten
van een Van Langendonck-hulde. Enkele leden van het
Comiteit, die tevens lid van de Academie zijn, zullen het
woord voeren over den dichter. Het spreekt van zelf, —
wordt aan dit schrijven toegevoegd -- dat alle kosten
van inrichting ten laste van het Comiteit zullen vallen.
— Het Bestuur geeft gaarne gevolg aan dit verzoek,
op voorwaarde dat dit niet, bij gelijksoortige vragen, als
een " precedent " zal kunnen beschouwd worden. —
Bedoelde vergadering zal den Maandag 3 juli aanstaande
plaats hebben.
3°) Beernaert-prijs. '-- De Bestendige Secretaris
doet het hieronder volgende voorstel :
Gezien de vermeerdering van de zitpenningen en de
reis- en verblijfsvergoeding, en ten einde de kosten voor
vergadering van den keurraad voor den Beernaert-prijs
zooveel wenschelijk te beperken, wordt voorgesteld de
vergaderingen van genoemden keurraad te houden na
afloop van de maandelijksche zitting : de leden zullen
zich met een gewonen aanwezigheidspenning van 20 fr.
vergenoegen.
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In de Februari-vergadering hebben de heeren Dr.
en TOUSSAINT VAN BOELAERE zich bij
dit voorstel neergelegd. Heden heeft de heer Dr. LEO
VAN PUYVELDE dit ook aanvaard. Het antwoord van
Dr. LOD. SCHARPÉ wordt thans ingewacht.
De afgevaardigde van de Regeering is echter nog
niet benoemd.
Intusschen worden de ingezonden boeken aan de
Leden van den keurraad medegedeeld.

VERMEYLEN

4°) De Liederen van Dokkum. — Op interpellatie
verklaart de Bestendige Secretaris, dat hij al gedaan
heeft wat noodig is, om van de Regeering de toelating te
bekomen tot voortzetting van genoemde uitgave. --- De
heer Dr. LEO VAN PUYVELDE belooft naar Brussel te
gaan om inlichtingen te bekomen.
5°) Fonds " Pro Academia ". Er wordt met
eenparige stemmen beslist de bijdrage tot het Fonds van
1 fr. per maand, te beginnen met de aanstaande Aprilvergadering, op 2 fr. te brengen.
6 °) Lezing door den heer Dr. A.-J.-J. Vandevelde,
werkend lid : De 27 eerste brieven van A nton i van Leeuwenhoek (Delft 24 October 1630, t 26 Augustus 1723),
den stichter der micrographie.

A. van Leeuwenhoek leefde te Delft tusschen 24 October 1632 tot 26 Augustus 1723 ; alhoewel hij nooit
universitair onderwijs had genoten, deed hij op het
gebied der , micrographie, of onderzoek met behulp van
den microscoop, zeer belangrijke ontdekkingen ; in 1675
ontdekte hij onder anderen de microben.
De Nederlandsche uitgave der brieven van A. van
Leeuwenhoek begint met den 28 en brief, de Latijnsche
uitgave ook. Door opzoekingen in de Philosophical Transactions en verscheidene andere werken en tijdschrifr
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ten, heeft de Heer Vandevelde kunnen vaststellen dat
vóór 1679, 28 brieven geschreven zijn geweest, waarvan de korte inhoud wordt gegeven ; 21 werden in
de Philosophical Transactions opgenomen, 2 in de Collections van Hooke, terwijl 5 alleen in handschrift bestaan.
De bestuurder wenscht den heer Vandevelde geluk
met met zijn hoog wetenschappelijke en belangrijke mede
deeling en stelt voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Goedgekeurd.)
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

DE BRIEVEN 1 TOT 27
VAN

ANTONI VAN LEEUWENHOEK
(Delft 24 October 1632 t 26 Augustus 1723),

DEN STICHTER DER MICROGRAPHIE
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-j. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De Nederlandsche uitgave der brieven van Antoni van
Leeuwenhoek bedraagt gewoonlijk vier boekdeelen :
Het eerste deel (2) is feitelijk een kunstmatige uitgave bevattende de brieven 28 tot 52, geschreven tusschen 25 April 1679
en 10 juli 1686, verdeeld in negen bundeltjes, twee door Daniel
van Gaesbeeck te Leyden in 1684, en zeven door Cornelis
Boutesteyn ook te Leyden tusschen 1685 en 1691, uitgegeven.
Dit eerste deel bevat gewoonlijk ook een eerste vervolg der
brieven, 53 tot 60 genummerd, van 1688, te Leyden bij Cornelis
Boutesteyn.
In het tweede deel (3) vindt men drie vervolgen der brieven : het tweede vervolg, n r 61 tot 67, gedrukt te Delft in 1689
(1) De schrijfwijze van dezen naam is deze van de uitgaven, in de
Nederlandsche taal, van Leyden bij Daniel van Gaesbeeck 1684 en bij
Cornelis Boutesteyn 1685 tot 1691. In de Philosophical Transactions
van London tusschen 1673 en 1679, die het tijdperk dat ik in deze
mededeeling bestudeer omvat, en ook in andere tijdschriften en boeken,
wordt deze naam op allerlei wijzen aangegeven. In mijne citaten geef ik
telkens de schrijfwijze, zooals zij vermeld wordt, terug.
(2) Van dat eerste deel heb ik 3 exemplaren onderzocht : een uit
mijne eigene verzameling, en 2 exemplaren uit de Bibliotheek der Universiteit te Leiden.
(3) Van dat 2e deel heb ik het exemplaar der Leidsche Bibliotheek
bestudeerd.
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door Andries Voorstad, — het derde vervolg met de brieven
68 tot 75, gedrukt te Delft in 1693 door Henrik van Kroonevelt, — en het vierde vervolg met de brieven 76 en 83, ook te
Delft door Henrik van Kroonevelt in 1694 gedrukt.
Het derde deel (4) bevat ook drie vervolgen : het vijfde
vervolg met de missiven 84 tot 96, verschenen in 1696, het
zesde vervolg met de missiven 97 tot 107, verschenen in 1697,
— en het zevende vervolg met de missiven 108 tot 146, uitgegeven in 1702. Deze drie vervolgen zijn van den uitgever Henrik van Krooneveld te Delft.
Eindelijk het vierde deel (5) met 46 brieven, genummerd 1 tot 46, gedagteekend uit Delft 8 November 1712 tot
20 November 1717,, en handelende Over verscheyde verborgentheden der Natuure werd in 1718 te Delft uitgegeven door
Adriaan Beman.
Een groot getal dezer brieven werden aan de Royal Society
of London opgestuurd, waarvan van Leeuwenhoek op 26 Februari 1679, een paar maanden vóór het schrijven van zijn
28en brief, medelid werd; zij werden gewoonlijk in het Engelsch,
enkele echter in het Latijnsch, in de Philosophical Transactions
opgenomen. Eenige werden ook in andere talen overgebracht,
(4) Van dit 3e deel heb ik twee exemplaren gezien : het eene uit
de Leidsche Universiteitsbibliotheek, het ander uit de verzameling van
den heer Naveau te Antwerpen. Door de vriendelijke tusschenkomst
van Prof. P. Bergmans, hoofdbibliothecaris der Gentsche Hoogeschoolbibliotheek, werden de exemplaren der Leidsche Bibliotheek in mijn
bereik gesteld. De Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool bezit alleen
het vijfde vervolg.
(5) Dit deel heb ik tot nu toe niet onderzocht. Op een tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek gehouden den 8 September 1875 te
Delft gedurende den 200-jarig herinneringsfeest der ontdekking van de
microscopische wezens waren, zegt P. Harting in een gedenkboek
('s Gravenhage en Rotterdam, 1876, blz. 137) vier volledige verzamelingen der Brieven ingezonden : een in 4 deelen door het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, een
in 4 deelen door Dr Tiele, conservator voor de gedrukte werken aan
de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool, een in 5 deelen door den
heer Joh. F. Snelleman te Rotterdam, en een in 5 deelen door den heer
P. J. Haaxman te Rotterdam.
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doch alleen in het Latijnsch verscheen een volledige uitgave
der brieven 28 tot 146, en der 2 e reeks 1 tot 46 (6).
Ik heb over de brieven van Antoni van Leeuwenhoek en
hunne uitgaven nog al veel materiaal bijeengebracht; daarom
wensch ik over de belangrijke ontdekkingen van den stichter
der micrographie verscheidene mededeelingen te doen. In deze
eerste echter wil ik eenige inlichtingen geven over de 27 eerste,
zoogezegde onuitgegevene brieven, die tot in 1679 werden
geschreven en die geen deel maken van de volledige uitgaven.
" La 28 e lettre, la première de toutes celles qui ont été
imprimées, est a la Société Royale de Londres du 25me avril
1679 ", zegt Nicolaas Hartsoeker (7) in zijn Extrait critique des
lettres de feu M. Leeuwenhoek. Hartsoeker, die geen vriend
was van Antoni van Leeuwenhoek, en hem echter zeer wel
heeft gekend, die over hem na dezes dood zeer scherp en
bijtend schreef, schijnt niet te willen geweten hebben dat vóór
1679 verscheidene brieven ook aan de Royal Society werden
gestuurd, die uit het Nederlandsch in het Engelsch of in het
(6) Reeds van 1695 af verschenen Latijnsche vertalingen der brieven, en dan achtereenvolgens verscheidene uitgaven. Ik hoop daarover
later meer mede te deelen, en alleen geef ik hier melding van de uitgave
in 4 boekdeelen, die onder nr Phys. 72 in de Gentsche Universiteitsbibliotheek berust :
I. Opera omnia seu arcana naturae, Editio novissima, Lugd. Batay.,
Joh. Arnold Langerak, 1722, 64 -{- 264 blzz.; Continuatio Epistolarum,
editio tertia, Lugd. Batay., J. A. Langerak, 1730, 64 4 . 260 + 124 blzz.
II. Arcana naturae detecta, editio novissima, Lugd. Batay., J. A.
Langerak, 1722, 515 blzz.; Continuatio arcanorum naturae detectorum,
Lugd. Batay., J. A. Langerak, 1722, 515 + 192 blzz.
III. Epistolae, Ludg. Bata y., J. A. Langerak, 1719, 429 blzz.
IV. Epistolae physiologicae, Delphis, Adr. Beman, 1719, 446 blzz.
(7) Cours de physique accompagné de plusieurs pièces concernant
la physique qui ont déjà paru, et d'un extrait critique des lettres de
M. Leeuwenhoek, par feu M. Hartsoeker. A la Haye, chez Jean Swart,
1730 (Bibl. Univ. Ganday., Phys. 44, préface, éloge, 323 --}- 120 + 66
blzz., 18,5 X 26.0 cm.)
Hartsoeker Nicolaas, Gouda 26 Maart 1656 t Utrecht 10 December 1725, natuurkundige, verbleef te Parijs tusschen 1678 en 1696,
werd van 1704 tot 1717 honorair hoogleeraar met den titel van eersten
wiskunstenaar aan de Hoogeschool te Dusseldorf. Van 1674 af vervaardigde hij reeds kleine microscopen waarmede hij de spermatozoïden
ontdekte.
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Latijnsch werden omgezet. De Nederlandsche uitgave die ik
hooger vermeld, spreekt ook van de Engelsche uitgave der
eerste brieven niet, namelijk als in het eerste vervolg der
brieven, verschenen in 1688, de uitgever Cornelis Boutesteyn
in een bijzondere aanteekening schrijft :
" De voorgaande 27 brieven bij den Auteur geschreven,
en heeft hij tot noch toe niet konnen resolveeren die met den
druk gemeen te maken; dus hier de 28 e brief de eerste die
gedrukt is ". Nieuwentyt( 20) noemt ook dezen brief den eersten
brief (blz. 739).
De Philosophical Transactions van de jaren 1673 tot 1678
bevatten 18 brieven; het bestudeeren van deze brieven brengt
tot het besluit van het bestaan van andere brieven, die niet
werden opgenomen. In de bibliotheek van de Leidsche Universiteit en in private verzamelingen bestaan er autographiën en
afschriften van autographiën, waarvan de dagteekening met
deze van de brieven in London uitgegeven, niet overeenstemmen. Deze brieven, geschreven aan Constantijn Huygens den
dichter (8), aan den beroemden natuurkundige Christiaan
Huygens (9), en aan den geneeskundigen Lambert van Velthuysen (10), deze ten minste die van zuiver wetenschappelijken
(8) Constantijn Huygens, heer van Zuylichem, Nederlandsche
dichter, Haag 4 Sept. 1596 --1-- 28 Maart 1687, schrijver van Otia (1625)
in het Latijnsch, Ledige uren (1645) bevattende Nederlandsche, Latijn
sche, Fransche en Italiaansche verzen, Korenbloemen (1658) bevattende
zijne Nederlandsche verzen in 19 boekdeelen.
(9) Christiaan Huygens, zoon van Constantijn, Nederlandsche
natuurkundige, Haag 14 April 1629 + 8 juni 1695, schrijver van
Theoremata de quadratura hyperboles (1651), De circuli magnetudine
(1655), Over de kansen in het spelen (1656), uitvinder der slingeruurwerken, van het gebruik van den secondenslinger; hij verbeterde de
verrekijkers en legde zich op het slijpen van glazen voor verrekijkers
toe met zijn oudsten broeder Constantijn, 10 Maart 1628 ---- 2 Nov.1697.
(10) Lambert van Velthuysen, Utrecht 1622 + 1695, wijsbegeerte
kundige en geneeskundige. Hij schreef talrijke werken over godsgeleerdheid, wijsbegeerte en over geneeskunde. Van hem verscheen namelijk
Tractatus duo medico-physici, unus de liene, alma de generatione,

waaruit men begrijpen kan dat v. L. hem op 28 Mei 1679 ten brief
schreef waarin gehandeld wordt over de kiemen der zaadplanten en
over den witten vloed, en later op 13 Juni 1679 hem ook schreef over
de zaaddiertjes. Over L. van Velthuysen zie verder in A. J. vander Aa,
Biogr. Woordenboek, 18e deel, 1874, blz. 86.
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aard zijn, worden in de lijsten van het Gedenkboek van
Harting (11), ten getalle van vier opgenomen, vóór den
27 April 1679 :
No 23 : Brief aan Constantijn Huygens, Heer van Zuylichem dd. 5 April 1674. Over de globulen in melk, de vorming
van melk in de vrouwen-borsten uit bloed ; over het haar ; de
nagels. (Niet in Phil. Trans. aanwezig).
No 24 : Brief aan Constantijn Huygens dd. 24 April 1674.
Over de bloedbolletjes ; de beenderen ; waarvan de witte kleur
van fijngestoten gekleurde stoffen is toe te schrijven ; over de
bolletjes in de kuit van de cabbeljauw. (Niet in Phil. Trans.
aanwezig).
No 26 : Brief aan Constantijn Huygens dd. 7 Nov. 1676.
Over de diertjes in gekruide wateren en in regen en andere
wateren, half September 1675 ontdekt ; over de aaltjes in azijn.
(Niet in Phil. Trans. aanwezig).
No 28 : Brief aan Constantijn Huygens dd. 26 Dec. 1678.
Opmerkingen over Christiaan Huygens waargenomen en afgebeelde diertjes in verschillende wateren; over het zoogenaamde
stof op de vleugels der kapellen en motten en afbeelding dezer
schubjes. (Niet in Phil. Trans. aanwezig).
De brieven van Christiaan Huygens en aan Lambert van
Velthuysen zijn na 25 April 1679 gedagteekend, datum van
het schrijven van den 28 eri brief der Nederlandsche uitgave, en
behooren aldus tot eene periode welke op deze, die wij thans
bestudeeren, volgt.
Het Gedenkboek van Harting laat veronderstellen dat de
Leidsche Bibliotheek die handschriften zou bezitten; uit eene
mededeeling van den heer Bibliothecaris heb ik vernomen dat
in genoemde Bibliotheek alleen de volgende handschriften
berusten : aan Const. Huygens, 26 Dec. 1678, 27 April 1679,
21 Mei 1679, Fransche vertaling van brief van 7 Nov. 1676;
aan L. van Velthuysen 13 Juni 1679. Binnen kort zullen deze
vijf stukken in de Bibliotheek van Gent aankomen, waar zij,
dank de tusschenkomst der Hoofdbibliothecarissen van Leiden
(11) Op. citat., blz. 121 en 122.
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Universiteitsbibliotheek van Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage bezitten geen handschriften van Antoni
van Leeuwenhoek.
Waar de handschriften door Harting in 1876 genoemd,
berusten, blijft mij thans onbekend; ik zou zeer gelukkig zijn
daarover meer te weten te krijgen.
In eenigen der 18 brieven in het Engelsch in de Philosophical Transactions verschenen wordt melding gegeven van
6 onuitgegevene brieven, namelijk met de volgende dagteekeningen : 5 April 1674 (aan C. Huygens), 24 April 1674 (aan
C. Huygens), 7 November 1676 (aan C. Huygens), 16 October 1677, 26 December 1678 (aan C. Huygens), 21 Februari 1679.
In een der boekdeelen zijner Lectures and Collections verschenen in 1678 spreekt Robert Hooke (12) van twee brieven,
" two letters containing some late microscopical discoveries ".
Uit de History of the Royal Society of London van Thomas
Birch (13) kan men vaststellen dat van Leeuwenhoek in briefwisseling met Robert Hooke in October 1677 kwam, toen deze
als redacteur der Philosophical Transactions Henry Oldenburg
verving. Over den inhoud dezer twee brieven kan ik thans niets
mededeelen, daar ik het bedoeld boek van Hooke tot nu toe
niet treffen kon ; alleen weet ik dat dit boek in dubbel in de
Bibliotheek van het British Museum aanwezig is.

(12) Lectures and Collections made by R. Hooke, Cometa containing observations of the comet in april 1677. Fragments of several
lectures about those of 1664 and 1665. Sir C. Wren's hypothesis about
those comets. Containing Mr. Leeuwenhoeck's two letters containing
some late microscopical discoveries. The authors discourse of microscopes. P. Cherubines accusations answered. Mr. Young's letter centaining
several anatomical observations. London 1678 in 4. (2 exemplaren in
het British Museum onder nr TC. 16 a 12 (2) en 233 h 5 (5) ; bestaat
niet in de bibliotheken van Gent en van Leiden).
(13) The History of the Royal Society of London, for improving
of natural knowledge, from it first rise. In which the most considerable
of those papers communicated to the Society, which have hitherto not
been published, are inserted in their proper order, as a supplement to
the Philosophical Transactions. By Thomas Birch, D.D., Secretary to
the Royal Society. Vol. I II 520 blzz., vol. IV 558 blzz., London, printed
for A. Millar in the Strand, 1757. (Bibl. Univ. Ganda y. Hist. 2011).
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Eindelijk vond ik nog in een brief van 16 Juli 1683 de
melding over een onuitgegeven brief van 14 Augustus 1675,
handelende over het verbrijzelen van het voedsel in de maag.
Met de autographiën door Harting genoemd en mijne
aanteekeningen zou het getal der brieven vóór de missive n° 28
van 25 April 1679, 28 zijn, dus een meer dan het te verwachten
was. Uit verdere opzoekingen, en ook uit inlichtingen die ik
hoop te mogen verwachten, zal ik misschien later het echt getal
beter kunnen bepalen.
Na 1730 kwamen geen volledige uitgaven meer aan het
licht. In de Collection Académique, boekdeel II te Dijon en
Auxerre in 1755 uitgegeven vindt men de Fransche vertaling,
soms onvolledig, van verscheidene eerste brieven ; eindelijk
bezit het British Museum (onder n r 717 k. 8,9) : The select
works of A. van Leeuwenhoek, Containing his microscopical
discoveries. Translated from the Dutch and Latin editions by

S. Hoole. London, 2 vol. 1798-1807, in 4.
Over de ontdekkingen van Antoni van Leeuwenhoek
werden meer den eens boeken en vlugschriften geschreven. Het
belangrijk werk van P. Harting :
Gedenkboek van het den 8sten September 1875 gevierde
200-jarig herinneringsfeest der ontdekking van de mikrosko-

samengesteld
door Dr. P. Harting, hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool. 's Gravenhage Martinus Nyhoff, en Rotterdam Van
Hengel en Eeltjes, 1876 (Bibl. Univ. Gandav. Phys. 514, VI
± 146 blzz., 16 X 25 cm.)
bevat een uitvoerig verslag over het herinneringsfeest,
de lijst der tentoongestelde voorwerpen betreffende van Leeuwenhoek, namelijk portretten en afbeeldingen, autographiën,
microscopen, verschillende voorwerpen, wetenschappelijke brieven en andere geschriften. Ik zal hier niet uitweiden over
het leven en de verdiensten van van Leeuwenhoek ; het boek
van Harting en andere uitstekende werken (14) hebben dit
pische wezens door Antony van Leeuwenhoek,

(14) Emile Blanchard. Les premières observations aux microscopes;
les travaux de Leeuwenhoek. Revue des deux mondes, 15 Juli 1868.
Isaac van Haastert. Antony van Leeuwenhoek vereerend herdacht in eene korte levensschets en lofdicht, uitgesproken te Delft den
26 Augustus 1823.
Versl. 1922

22
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gedaan. Alleen zal ik hier herinneren dat hij te Delft op
24 October 1632 werd geboren en op 26 Augustus 1723
overleed, dat hij geen voorbereidende studiën deed om later een
beroemde beoefenaar der wetenschap te , worden, dat hij zijn
eerste werk schreef in 1673 toen hij reeds 41 jaar oud was, en
dat hij op 26 Februari 1679 tot lid der Royal Society of
London werd benoemd.
Hoe het komt dat van Leeuwenhoek zich bezig hield met
het vervaardigen van microscopen wordt uitgelegd door Naber
in zijn werkje over Drebbel (15), als hij zegt blz. 32 dat
Drebbel, die zeer ervaren was in het slijpen van glazen lenzen,
de hand van een zijner dochters weigerde aan een zijner glasslijpers, Leeuwenhoek vader, die verbolgen uit Engeland, waar
Drebbel te Londen gevestigd was, naar Holland terugkeerde,
en aan den ervaren slijper Isaac Beeckman te Amsterdam, en
later aan zijn eigen zoon Antoni, de methoden van Drebbel
aanleerde.
van Leeuwenhoek gaat gewoonlijk door als de uitvinder
van den microscoop; dit is onjuist, de uitvinder van den microscoop schijnt Zacharias Jansen (16), van Middelburg, te zijn;
van Leeuwenhoek steeg hooger, hij werd een wetenschappelijk
man, en wist met behulp van den microscoop, welken hij veel
j. Hiddo Halbertsma. Dissertatio historico-medica inauguralis de
Antonii Leeuwenhoeckii meritis in quasdam partes anatomiae microscopiae. Daventriae apud J. de Lange, 1843.
P. j. Haaxman. Het leven van een groot natuuronderzoeker.
Antony van Leeuwenhoek, geschetst uit zijne brieven en andere bescheiden. Overdruk uit Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde, 1871.
(15) Dr. H. A. Naber. De ster van 1572, Cornelis jacobsz. Drebbel
1572 t 1634, met portret en afbeeldingen. Uitgegeven door de maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam, Wereld- Bibliotheek, 92 blzz. C. J. Drebbel werd geboren in 1572 te Alkmaar, werkte
veel te London en te Praag, deed een aantal belangrijke ontdekkingen
op het gebied der werktuigkunde en stierf in 1634 te Stratford-Bow aan
de rivier Lea, waar hij bezig was eene waterleiding voor London te
bestudeeren.
(16)Zacharias Jansen, van Middelburg, schijnt voor de eerste maal
in 1590 een samengestelden microscoop vervaardigd te hebben, met een
oculair en een objectief. De uitdrukking microscoop schijnt echter
alleen eerst te Roma in 1625 gebruikt geweest te zijn voor de toestellen
van Drebbel.
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doen : hij is de stichter der micrographie ; hij is de ontdekker
der microben, namelijk als hij in zijn brief van 7 September 1674
aan de Royal Society mededeelt, dat in het water van het
Berkelsemeer talrijke kleine diertjes, met vlugge bewegingen en duizendmaal kleiner als de mijten van de kaas, en
met zeer ingewikkelden bouw, leven, -- als hij in den brief
van 9 October 1676, ook tot de Royal Society gestuurd, de
kleine diertjes door hem waargenomen in regen-, put-, zee- en
sneeuwwater, evenals ook in water waarin peper te weeken
werd gebracht, beschrijft, de diertjes die in de Philosophical
Transactions Animalcula or living atoms worden genoemd, de
diertjes die in de Pasteuriaansche periode der wetenschap den
naam kregen van microben (17). De History of the Royal
Society (18) bevat de verslagen der zittingen van 1, 15, 22
Februari, 5 April, 1, 8 en 15 November 1677, 24 Januari en
14 Maart 1678, met de gedachtenwisselingen van een aantal
leden ; de belangstelling in de ontdekking van Antoni van
Leeuwenhoek was groot ; de proeven werden hernomen en de
gevolgtrekkingen volkomen echt bevonden; daaromtrent bevatten de verslagen de volgende zinnen : " After the reading of
this papers, Mr. Hooke was ordered to return te Society's
thanks to Mr. Leeuwenhoeck, and to endeavour to procure
farther discoveries from him by holding correspondence with
him " (blz. 346, zitting van 1 November 1677). " They were
seen by Mr. Henshaw, Sir Christopher Wren, Sir John Hoskyns, Sir Jonas Moore, Dr. Mapletoft, Mr. Hill, Dr. Croune,
Dr. Grew, Mr. Aubrey and divers others; so that there was no
longer any doubt of Mr. Leewenhoeck's discovery. Notice
(17) Het woord microbe komt officieel in de wetenschappelijke taal
in 1878, in eene lezing gehouden in de Fransche Académie des Sciences
den 11 Maart 1878, door Sedillot, De l'influence des découuertes de
M. Pasteur sur les progrès de la chirurgie; in deze lezing zeide Sedillot :
" Les noms de ces organismes sons très nombreux et devront être définis,
et en partie réformes. Le mot microbe ayant l'avantage d'être plus court
et d'une signification plus generale, et mon illustre ami, M. Littré, le
linguiste de France le plus competent, l'ayant approuvé, nous l'adoptons, sans néanmoins renoncer a ceux en usage, pour la designation
des variétés plus particulierement étudiées
(18) Op. citat. (13), blzz. 332-334, 338, 346, 349, 352, 379, 393.
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was ordered to be taken of this discovery,... " (blz. 352, zitting
van 15 November 1677).
De ontdekking der microben door Antoni van Leeuwenhoek was een der bijzonderste redenen om hem tot medelid in
the Royal Society den 29 Januari 1679 te verkiezen (19) ; een
diploma, geteekend door Dr. Gale, ingesloten in een zilveren
doos met het wapen der Society, werd hem bij deze gelegenheid overhandigd.
Reeds in de boeken van dien tijd wordt melding gemaakt
van Leeuwenhoek's ontdekking ; zoo spreekt breedvoerig over
de microscopische wezens het hoofdstuk XXVI van Beschouwinge van de onnoemelijke veelheit, en onverbeeldelyke kleinheit der deeltjes uit welke het Geheelal bestaat (blzz. 725-747),
van Nieuwentyt's Regt gebruik der Wereltbeschouwingen (20),
in 1716 verschenen. Dit hoofdstuk vermeldt ook de berekeningen die v. L. in den eerste der in het Nederlandsch verschenen
brieven, dus den 28e°, aangeeft, om het getal microscopische
wezens in een bepaald volume te bepalen.
Regnerus de Graaf (21) moet feitelijk de wetenschappelijke
leider van van Leeuwenhoek geweest zijn, alhoewel hij in 1674
reeds stierf, een jaar na het verschijnen van den eersten brief
(19) Over deze verkiezing leest men het volgende in The History
of the Royal Society, vol. IV : blz. 6, zitting van 29 januari 1679
" Dr. Heusch, Mr. Firmin and Mr. Houghton were elected ; as was also
Mr. Leewenhoeck upon the motion of Dr. Croune, and Dr. Gale was
desired to draw up a diploma to be sent to him "; blz. 11, zitting van
12 Februari 1679 " and it was ordered, that the Society's seal should be
affixed to it (the diploma), and that a silver box should be provided
to it "; blz. 13, zitting van 19 Februari 1679 " Upon mention of
Mr. Leewenhoeck's diploma, it was ordered, that the arms of the Society
be ingraved on the silver-box to be provided for the diploma. "
(20) Het Regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter overtuiginge
van ongodisten ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt,
M. D. Met kopere platen. Den vyfden druk. Tot Amsterdam. By joannes
Pauli, boekverkooper op den Nienwendyk het negende huis van den
Dam in Seneca, 1730. (20 X 25 cm., 916 blzz., privilegie der Staaten
van Hollandt van 1716, Bibl. A. j. J. V.)
(21) Regnerus de Graaf, Nederlandsche natuurkundige, Schoonhoven 30 Juni 1641 t 17 Augustus 1673, bestudeerde het pancreasvocht,
de bloedvaten die hij wist in te spuiten ten einde den omloop des bloods
aan te wijzen, en stond de stelling voor dat alle dieren uit een ei voortkomen (1662).
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dien hij namens Leeuwenhoek aan de Royal Society had aangeboden. Daarna kwam van Leeuwenhoek in betrekking met
de meeste geleerden van zijn tijd, namelijk met Christiaan Huygens, Grew, Hooke, Leibnitz en de mededeeling zijner ontdekkingen werd gewoonlijk onder den vorm van brieven gedaan.
Hij was noch doctor, noch pro fe ssor ; hij leefde te Delft waar
hij de ambt bekleedde van kamerbewaarder van de kamer van
Heeren Schout en Schepenen van Delft (22), een ambt die
feitelijk eene eereplaats was en hem aldus toeliet zich langen
tijd in zijne werkkamer met onderzoekingen bezig te houden.
Hij werkte en onderzocht met groot geduld ; de zorgvuldigheid van zijne studeerwijze blijkt uit talrijke zinsneden in
zijne brieven, zooals deze : " omme mijne gedachten hier in te
voldoen " (63e brief, blz. 223), en " omme mij hier in te voldoen " (op. citat., blz. 230), enz. Geen wonder dus dat hij tot
lid werd gekozen van de Royal Society, welke alleen geleerden
van gezag telde, — dat Antonio Magliabechi (23) te Florence
hem insigne lloso fo noemt en van zijne prodigiosi ritrouati per
via de microscopio spreekt, — dat czaar Peter de Groote in 1698,
op reis in West-Europa, hem op zijn schip in de nabijheid van
Delft ontbood, ten einde van hem eene demonstratie van microscopische voorwerpen te bekomen, -- dat Robert Brown (24)
den naam schonk van Leeuwenhoekia pusilla aan een Nieuw-

(22) 3e memoriaal van Heeren Burgemeesteren van Delft fo 365,
dd. 26 Maart 1660, handelende over de benoeming van Antony van
Leeuwenhoek in plaats van Jan Strick tot kamerbewaarder van de
kamer van Heeren Schout en Schepenen van Delft, en daaraan verbonden salaris. (Gedenkboek van Harting, blz. 125).
(23) Antonio Magliabechi, Florence 28 October 1633 t 2 juni 1714,
bibliothecaris van Cosimo III de Medici. De catalogus van het British
Museum meldt de aanwezigheid van Epistolae ad Ant. Magliabechium,
in Targioni-Tozzetti-Giovanni, Clarorum Belgarum ad A. Magliabechium nonnullosque alios epistolae. Ex autographis in Bibl. Magliabechiana, 2 vol., Florentiae, 1745 in 8.
(24) Prodomus florae Novae Hollandiae en insulae van Diemen,
exhibens characteres plantarum quas annis 1802-1805 per oras utriusque
insulae collegit et descripsit Robertus Brown ; insertis passim aliis speciebus auctori hucusque cognitis, seu evulgatis, seu ineditis, praesertim
Banksianis, in primo itinere navarchi Cook detectis. Londini Typis
Richardi Taylor et Socii, 1810.
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Hollandsche plant, dat Cohn (25) uit Breslau in zijn boek
Lieber die Bacteriën het volgende schreef : " Die Wissenschaft
feiert das zweihundertjahrige Jubilaum der Entdeckung einer
neuen Welt durch Anton Leeuwenhoek ", dat de Quatrefages (26) zoo zeer wenschte, " de rendre hommage a la mémoire
de l'homme, dons les découvertes ont eu peut-être le plus
d'influence sur la science moderne des êtres organisés ", —
dat de Universiteit van Leuven hem in 1716 een zilveren
penning (27) met zijne er opgeslagen beeldtenis, en van een
Latijnsch lofdicht vergezeld, opzond, — dat Harting in zijn Gedenkboek van hem mededeelt dat " wat Malpighi (28), Robert
Hooke (29) en Nehemiah Grew (30) reeds aan het licht hadden
gebracht, verbleekte toen de ongeleerde Leeuwenhoek zijne
ontdekkingen begon bekend te maken ", ,— dat van Leeuwenhoek feitelijk de eerste was die met kracht en scherpzinnigheid
de leer der spontane voortplanting bestreed, en aldus de groote
eeretitel verdient van voorganger van Louis Pasteur (31).
(25) F. J. Cohn, Breslau 1828 t 1898, Untersuchungen ober die
Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Algen and Pilze, 1853.
(26) J. L. A. de Quatrefages de Briau, Berthezème 1810 t Parijs
1892, Histoire générale des races humaines, 1886-1889.
(27) Zilveren gedenkpenning in 1716 aan van Leeuwenhoek door
Gerard van Loon, namens de Leuvensche Universiteit overhandigd ;
G. van Loon, Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen. III,
blz. 223.
(28) Marcello Malpighi, Crevalcore bij Bologna 10 Maart 1628
t Roma 1694, professor in de artsenij- en geneeskunde te Pisa, Bologna,
Messina, lijfarts en kamerheer van paus Innocentius XII. In 1661 stelde
hij door proeven met kikvorschen den capillairen bloedsomloop, en den
overgang van de slagaders tot de aders... waardoor de ontdekking van
Harvey werd bevestigd.
(29)Robert Hooke, Freshwater-Wight 16 Juli 1638 t 3 Maart 1703,
werd in 1667 secretaris der Royal Society. Schrijver van Micrographia
or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses, London 1667, — A description of helioscopes, and some
other instruments, London 1676. In 1705 verscheen The posthumous
works, in het licht gegeven door R. Waller.
(30)Nehemiah Grew, Atherstone September 1641 t 25 Maart 1712,
paste de microscopische methoden toe op de plantenphysiologie en
-anatomie; secretaris van de Royal Society in 1677.1678; schrijver van
The anatomy of plants 1672.
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Op 26 Augustus 1923 zal het 200 jaar zijn dat Antoni van
Leeuwenhoek overleed; zonder twijfel zal bij deze gelegenheid
een herdenkingsplechtigheid plaats hebben ; dan zal zeker, zooals op 8 September 1875 bij de 200-jarig herinneringsfeest der
ontdekking van de microscopische wezens door middel van den
microscoop, een bezoek gebracht worden aan het graf in de
Oude Kerk te Delft waar van Leeuwenhoek's overblijfsels
rusten, aan het graf waarop de verzen van den dichter
H. K. Poot (32) het onderschrift uitmaken :
Heeft elk, o wandelaar, alom
Ontzagh voor hoogen ouderdom
En wonderbaren gaven.
Zoo zet eerbiedigh hier uw stap
Hier legt de grijze wetenschap
In Leeuwenhoek begraven.
*

**
Het ware gevaarlijk de eerste brieven, die den 28eri brief
voorafgaan, thans vast te nummeren. Daarom verkies ik in deze
studie aan de brieven, in de Philosophical Transactions verschenen, als voorloopig nummer, een nummer te geven, met de
volgorde der uitgave overeenstemmende, voorafgegaan door
de letters Tr. (Transactions). De andere brieven worden in mijn

overzicht, volgens den datum waarop zij geschreven werden,
tusschen deze van de Transactions gebracht.
[1]. Brief Tr. 1 van 28 Apri11673. — [Een voorbeeld van
eenige onderzoekingen gedaan met een microscoop vervaardigd door M. Leewenhoeck (33) in Holland, onlangs medegedeeld door Dr Regnerus de Graaf]. — A specimen of some
observations made by a microscope contrived by M. Leewen(31) Louis Pasteur, geboren te Dole 1822, t Villeneuve l'Etang
1895. Zijn stoffelijk overschot berust in een grafkelder in het Institut
Pasteur te Parijs, waarvan hij de stichter is.
(32) Huibert Korneliszoon Poot, Abtswoude bij Delft 1689 t Delft
1733, landbouwer en dichter.
(33) De schrijfwijze in mijne vertalingen van den naam van v. L.
is in dezen brief, alsook in de andere volgende brieven, de schrijfwijze
van de Philosophical Transactions.
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Graaf ; Philos. Trans. (34), VIII for 1673, n° 94, 60376038, 19
May 1673.— The Philosophical Transactions and Collections
abridged (35) (vol. III, London 1705) vermeldt alleen blz. 633
den titel als volgt : A specimen of some observations, made by
a microscope lately invented by M. Leewenhoeck, concerning
mould upon skin, flesh, and other things ; the sting of a bee;
the head and eyes of a bee; and a lowse. — Observations
faites avec un microscope inventé en Hollande, par M. Lewenhoeck, communiquées par M. Regnier de Graaf; Coll. Aca.
dem. (36) partie étrangère, I I, 1755, 381-382.
De History of the Royal Society, vol. III, vermeldt blz. 87
dat deze brief werd medegedeeld aan de Society op 7 Mei 1673 :
" Mr. Oldenburg produced a book of Dr. de Graaf, dedicated
to the Society, intitled Regneri de Graaf Partium genitalium
(34) Philosophical Transactions : giving some accompt of the
present undertakings, studies and labours of the ingenious in many
considerable parts of the world. Vol. VIII. For the year MDCLXXIII.
London, printed by T. R. for John Martyn, printer to the Royal
Society ; at the Bell in St. Pauls Church-Yard. (blzz. 5175.7002. no 92
van 25 Maart 1673 tot no 100 van 9 Febr. 1674 ; Bibl. Univ. Gent,
Acc. 23259).
(35) The philosophical transactions and collections to the end of
the year 1700. Abridg'd and dispos'd under general Heads. Vol. III. In
two parts. The first containing all the anatomical, medical and chymical,
and the second all the philological and miscellaneous papers. By John
Lowthorp, M. A. and F. R. S. London : Printed by Thomas Bennet, at
the Half Moon ; Robert Knaplock, at the Angel and Crown ; and Richard
Wilkin, at the King's Head ; in St. Paul's church-yard, 1705 (688 blzz.,
index; Bibl. Univ. Gent, Hist. 2035).
(36) Collection académique, composée des mémoires, actes ou
journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires étrangères,
des extraits des meilleurs ouvrages périodiques, des Traités particuliers,
et des pièces fugitives les plus rares ; concernant l'histoire naturelle et
la botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l'anatomie, traduits en francois, et mis en ordre par une Société de gens
de Lettres. Tome II contenant les Transactions philosophiques de la
Société royale de Londres, depuis l'année 1665 jusqu'en 1678. A Dijon,
chez Francois Desventes, libraire de S. A. S. Mgr. le Prince de Condé,
a l'image de la Vierge, rue de Condé. A Auxerre, chez Francois Fournier, Imprimeur-libraire de la Ville. MDCCLV, avec approbation et
privilège du roi. (599 blzz., Bibl. Univ. Ganday ., Hist. 2014).
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defensio, together with a letter to Mr. Oldenburg, dated at
Delft in Holland April 28 th 1673 (letter book, vol. VI p. 98),
communicating some microscopical observations of Mons.
Leewenhoeck. " Deze brief gezonden door R. de Graaf (21)
vermeldt voor de eerste maal de opzoekingen van v. L. : " The
person communicating these observations, by and by to be
delivered, mentions in a letter of his, written from Delft
April 28. 1673, that one Mr. Leewenhoeck hath lately contrived microscopes excelling those that have been hitherto
made by Eustachio Divini and others.... "
In den brief wordt de beschrijving gegeven van een schimmel op de huid, het vleesch en andere soortgelijke voorwerpen
gevonden ; eerst ontstaat een steeltje, recht en doorzichtig, met
een bolvormige massa aan het uiteinde ; dit bolletje wordt
verder verdreven door een tweede, het tweede door een derde,
enz.; al de kogeltjes vormen eindelijk een knop die honderd
maal dikker is als de steel. Volgens die beschrijving zou de
schimmel wellicht een Mucor-soort kunnen zijn. Het overige
van den brief wordt gewijd aan anatomische aanteekeningen
over den stekel, de kop en de oogen van de bij, en over de
haarluis.
De eerste onderzoekingen met den microscoop van Hartsoeker (7) zouden in 1674 genomen geweest zijn, dus na de
eerste ontdekkingen van v. L.; en als hij er op wijst dat de
28 e brief, de eerste is die gedrukt werd, aan de Royal Society
den 25 April 1679 werd gestuurd, dan schijnt hij ook wel aan
den lezer den indruk te willen geven dat hij vóór v. L. heeft
gewerkt en ontdekt. Het bestaan van den l en brief, in de Philosophical Transactions van 19 Mei 1673 verschenen, stelt de
waarheid vast.
[2]. Brief Tr. 2 van 15 Augustus 1673. — [Schetsen van
eenige der microscopische waarnemingen van Mr. Leewenhoeck, vroeger in het licht gegeven, in n r 94, blzz. 6037-6038,
te samen met uitleggingen]. The figures of some of Mr. Leewenhoecks microscopical observations, formerly publish't (in
numb. 94, p. 6037-6038) together with their explication ; Philos.
Trans., VIII for 1673, n° 97, 6116-6118, tab. I met 10 fig.,
6 Octob. 1673. -- Alleen vermeld met brief Tr. 1 in Philos.
Trans. abr., I II, 1705, blz. 683.
Figures de quelques unes des
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observations microscopiques de M. Lewenhoeck, publiées dans

le n° 94, avec leurs explications ; Coll. Acad. partie étrangère,
II, 1755, 388-390, fig. 13-22.
In een voorafgaande aanteekening spreekt de redacteur der
Transactions van " this curious observer „ en van " the figures
of what he had so well observed ", en deelt mede dat de brief
van v. L. nog andere mededeelingen bevat, die later in de
Transactions zullen verschijnen ; en inderdaad, de brieven Tr. 3
en Tr. 4 geven melding van den datum van 15 Augustus 1673,
waardoor de dagteekening van dezen brief kan vastgesteld
worden. Ook zegt de redacteur dat de brieven in het Nederlandsch opgesteld werden en dat zij in het Engelsch werden
vertaald, ter opname in de Transactions : " And in the explication of these figures we shall here give you in English, what the
observer sent us in Dutch. "
In de aanteekeningen die de tien figuren op eene plaat vergezellen, wordt de anatomische bouw van de kop van de bij
beschreven, en in 't bijzonder de twee stekels. Op het einde
deelt de redacteur mede dat de andere aanteekeningen van v. L.
betrek hebben op den bouw der planten en op de middelen die
de natuur gebruikt om deze naar omhoog te doen groeien.
Alleen echter in brief Tr. 10 van 21 April 1676 wordt de histologische bouw der boomen beschreven. De bedoelde aanteekeningen van den brief van 15 Augustus 1673 zouden dus niet
uitgegeven zijn, en zouden aldus een 2ea brief 2A van denzelfden
datum uitmaken, zooals trouwens de brief Tr. 3 een derde brief
is met dezelfde dagteekening.
[3]. Brief 2A van 15 Augustus 1673. — [Brief over den
bouw der planten]. Deze onuitgegeven brief zou op 15 Augustus 1673 met den brief Tr. 2, of wel oorspronkelijk deel gemaakt
hebben van dezen brief, zooals blijkt uit den inhoud van den
brief Tr. 2 zelf.
[4]. Brief Tr. 3 van 15 Augustus 1673. --- [Opmerkingen
van Mr. Leewenhoeck over de samendrukking van de lucht ;
gezonden aan den redacteur in zijn brief van 15 Augustus 1673].
— Considerations of Mr. Leewenhoeck, touching the compression of the air ; sent to the Publisher in his letter of August 15.
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1673; Philos. Trans., IX for 1674 (37), n° 102, blzz. 21-23,
2 fig., 27 April 1674. -- Titel alleen aangegeven in Philos. Trans.
abr., III,1705, blz. 683. — Observations sur la compression de
l'air, par Mr. Lewenhoeck; Coll. Acad. partie étrangère (38),
VI, 1761, blz. 103.
De twee figuren, die tot dezen brief behooren, stellen twee
buizen voor, aan een uiteinde gesloten, waarin een volle zuiger
zich bewegen kan; V. L. neemt aan dat een lichaam door
samendrukking van omvang niet kan verminderen, zonder stof
te verliezen, en dat, omgekeerd, de omvang niet kan vergrooten
zonder stof te ontvangen; hij beproeft in de stof van het glas
luchtdeeltjes door samendrukking te doen dringen, doch zonder
voldoende uitslagen. De proef die daartoe wordt ingericht is
zeer eigenaardig : rond de glazen buis waarin de zuiger zich
beweegt bevindt zich een glazen hals, aan de zijde van den
zuiger vastgesmolten, met een capillaire opening waarvan het
uiteinde met een waterdruppeltje gesloten is. Door de drukking, bleef echter het druppeltje onbewogen, hetgeen v. L.
(37) Philosophical Transactions : giving some accompt of the
present undertakings, studies and Labours of the ingenious in many
considerable parts of the world. Vol. IX, Beginning the second century. For the year MDCLXXIV. London, printed by T. R. for John
Martyn, printer to the Royal Society ; at the Bell in St. Pauls churchyard. (Blzz. 1-252, no 101 van 25 Maart 1674 tot no 111 van 22 Februari 167).
(38) Collection académique, composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres Académies et Sociétés littéraires étrangères, des
extraits des meilleurs ouvrages périodiques, des traités particuliers, et
des pièces fugitives les plus rares ; concernant l'histoire naturelle et la
botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine et
l'anatomie ; traduits en Francois et mis en ordre par une Société de
gens de lettres. (Ita resaccendunt lumina rebus. Lucret.) Dédiée a
S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé. Tome sixième de la partie
étrangère et le premier de la physique expérimentale séparée. A Dijon,
chez Francois Desventes, libraire de S. A. S. Monseigneur le Prince de
Condé, a l'Image de la Vierge, rue de Condé. A Paris, chez Jean Desaint
et Charles Saillant, rue S. Jean de Beauvais ; Louis Etienne Ganeau,
rue S. Severin, aux armes de Dombes; Pierre Guillyn, a l'entrée du
quai des Augustins, au Lys d'or ; Michel Lambert, rue et près de la
Comédie francoise. MDCCLXI, avec approbation et privilège du Roi
(XXXVIII + 714 blzz., Bibl. Univ. Gent, Hist. 2014).
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niet had verwacht : de lucht binnen het buisje moest door het
glas trekken en dan naar buiten verdreven worden ; v. L. geeft
geen besluit op, alleen drukt hij zijne verwondering uit met te
zeggen, zooals uit de Engelsche tekst blijkt : " This puzles me,
nor can I find a satisfactory reason for this phcenomen. " Dit
aarzelen spreekt zeker ten gunste van den wetenschappelijken
geest van v. L., vooral in zijnen tijd van deductive methoden.
[5j Brief 3A van 5 April 1674. --- Brief aan Constantyn
Huygens, Heer van Zuylichem dd. 5 April 1674. Over de glor
buten in melk, de vorming van melk in de vrouwenborsten uit
bloed ; over het haar ; de nagels.
Het Gedenkboek van Harting (bbz. 121) noemt dezen brief
onder n° 23 der autographieën ingezonden door Dr. Du Rieu
op den tentoonstelling v. L. te Delft op 8 September 1875.
De autographie berust noch te Leiden, noch te Utrecht, noch
te 's Gravenhage.
[6]. Brief Tr. 4 van 7 April 1674. — [Nieuwe microscopische opzoekingen gedaan door den zelfden heer Leewenhoeck;
en beloofd in n° 97 van deze handelingen ; medegedeeld in de
brieven van 15 Augustus 1673 en van 7 April 1674]. — More
microscopical observations made by the same M. Leeuwenhoeck and promised in numb. 97 of these Tracts; communicated
in his Letters of August 15. 1673 and of April 7. 1674; Philos.
Trans., IX for 1674, n° 102, blzz. 23-25, 27 April 1674. r— Alleen
wordt de titel gegeven in Phil. Trans. abr., III, 1705, blz. 683.
Nouvelles observations microscopiques faites par M. Leer
wenhoeck, qui ont été promises dans le n o 97 de ces Transactions, et telles qu'il les a communiquées dans ses leftres du
15 aout 1673 et du 7 avril 1674; Coll. Acad. partie étrangére, II, 1755, blz. 393-395.
Het bloed getrokken uit de hand, is samengesteld uit kleine
kogeltjes die in een krystallijne vochtigheid of water zwemmen.
De melk van de koe bevat kleine doorzichtige kogeltjes die in
een heldere vloeistof medegesleept worden. Na anatomische
aanteekeningen over haren, nagels, koeuiers, geeft v. L. de volledige beschrijving van hetgeen hij kon waarnemen over het
zuigen van bloed door een haarluis, het verteeren van het
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bloed in de spijsbuis van dit diertje en de vorming van de
uitwerpsels.
[7]. Brief 4A van 24 April 1674. Brief van Constantyn
Huygens dd. 24 April 1674. Over de bloedbolletjes; de beenderen; waaraan de witte kleur van fijngestoten gekleurde stoffen
is toe te schrijven ; over de bolletjes in de kuit van cabbeljauw.
Opgegeven, onder n° 24 der autographieën ingezonden
door Dr. Du Rieu op den tentoonstelling v. L. te Delft op
8 September 1875, in het Gedenkboek van Harting (blz. 121).
De autographie bevindt zich noch te Leiden, noch te Utrecht,
noch te 's Gravenhage.
[8]. Brief Tr. 5 van 1 Juni 1674. [Microscopische waarnemingen van M. Leeuwenhoeck, over bloed, melk, beenderen,
hersenen, speeksel, opperhuid, enz., medegedeeld door genoemden onderzoeker aan den redacteur in een brief, gedagteekend
1 Juni 1674]. — Microscopical observations from Mr. Leeuwenhoeck, concerning blood, milk, bones, the brain, spitle,
and cuticula, etc., communicated by the said observer to
the publisher in a letter, dated june 1, 1674 ; Phil. Trans.,
IX for 1674, n° 106, blz. 121-128, 6 fig. op eene plaat,
21 Sept. 1674. ^— De Philos. Trans. abr. (III, 1705, blz. 683)
vermeldt onder n r 4 alleen de titel, tegelijkertijd met den volgenden brief Tr. 6. — Observations microscopiques de M. Leewenhoeck, sur le sang, le lait, les os, le cerveau, la salive,
l'épiderme, etc., communiquées au rédacteur dans une lettre du
1 juin 1674; Coll. Acad. partie étrang., II, 1755, blzz. 395-398.
Aangemoedigd door een brief van 24 April 1674 van
Henry Oldenburg, den redacteur der Philosophical Transactions,
heeft v. L. zijne onderzoekingen over het bloed en andere
stoffen voortgezet. " Yours of 24 th of April last was very
welcome to me; whence I understood with great contentment,
that my microscopical communications had not been unacceptable to your and your philosophical friends ; which hash
encouraged me to prosecute such observations "...., vermeldt
de brief in het begin.
De bloedkogeltjes zijn zwaarder als de vloeistof; na eenigen tijd ontstaat een roode massa. Het microscopisch onderzoek
wordt gedaan met behulp van zeer dunne glazen buisjes, waar-
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uit den vinger b. v. iri het capillair buisje geduwd. Dergelijke
dunne buisjes worden ter inzage van de Royal Society medegezonden ; v. L. stelt vast dat de bloedkogeltjes 25000 maal
kleiner zijn als een zandkorrel, hetgeen hij berekent uit de
lengte van den diameter der kogels, aannemende dat de bloedkogeltjes en de zandkorrels bolrond zijn.
De beenderen schijnen uit kogeltjes (globules) samengesteld, evenals de hersenen en de lever. Doch het vleesch van
de koe vertoont zeer dunne vezels (filaments, zegt de Engelsche
tekst), die 25 maal dunner schijnen als een haar. Deze vezels
zijn op hunne beurt samengesteld uit nog dunnere vezeltjes. Het
speeksel bevat kleine kogeltjes en onregelmatige brokjes. De
opperhuid vertoont kleine schubbetjes.
Over dezen brief deelt de lijst der autographiën in het
Gedenkboek van Harting (blz. 121) onder n° 25 het volgende
mede : " Brief aan Mr. N. Oldenburg dd. 1 Juni 1674 (copie
van de hand van Leeuwenhoek). Dankzegging voor ontvangen
nommers der Philosophical Transactions en voor de aanmoediging van Boyle, om voort te gaan in het onderzoeken van
de bloeijende couleur, die het bloed uit de aderen ondergaat,
als het aan lucht is blootgesteld ; observatie over het nederzakken der bloedbolletjes naar den bodem ; over de wijze hoe
hij bloed en melk in dunne glazen pijpjes observeert; beschrijving en afbeelding dezer fijne haarbuisjes ; over de drukking
die de lichamen door de lucht ondervinden. (Leeuwenhoek
zond eenige der bovengenoemde haarbuisjes er bij, ten einde
het bloed daarin waar te nemen) ; over de structuur van beenderen en tanden ; over de lever ; de hersenen en het tuggemerg
eener koe; het vleesch en de dunne striempjes daarin; over
speeksel ; de menschelijke opperhuid. " De autographie, vroeger
in het bezit van Dr. Du Rieu, bevindt zich in de Leidsche Universiteitsbibliotheek niet.
[9]. Brief Tr. 6 van 6 Juli 1674. -- [Andere waarnemingen
gedaan door Mr. Leeuwenhoeck, over zweet, vet, tranen ;
medegedeeld aan den redacteur in een brief van 6 Juli 1674]. —
Other observations made by Mr. Leeuwenhoeck, about sweat,
fatt, teares; imported to the Publisher in a letter of July the
6 th 1674; Phil. Trans., IX for 1674, n° 106, blzz. 128-131,
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Philos. Trans. abr., III, 1705, blz. 683. -- Autres observations
de M. Leewenhoeck sur la sueur, la graisse, les larmes, etc.,
communiquées a l'éditeur dans une lettre du 6 juillet 1674;
Coil. Acad. partie étrangère, II, 1755, blzz. 399-401.
Het zweet van het gelaat bevat doorschijnende kogeltjes
die waarschijnlijk niets anders zijn als huidschubben. De vroegere waarnemingen over de haren worden volledigd met deze
op paardenhaar, schapenwol en wenkbrauwharen, alsook op
een haar van den oliefantstaart.
Het bloed wordt verder onderzocht door behulp van de
kleine capillaire buisjes ; v. L. zegt dat hij zijne methode heeft
doen kennen aan den heer C. H. (waarschijnlijk Hartsoeker's
vader) en hem eenige van zijne buisjes heeft geschonken, om
aan zijn zoon die te Parijs was te zenden. De heer H. de zoon
(waarschijnlijk Nicolaas Hartsoeker waarvan hooger (7) werd
vermeld) zou geantwoord hebben dat hij de bloedkogeltjes niet
had gezien, hetgeen wellicht mogelijk is omdat die kogeltjes na
eenigen tijd rust gemakkelijk aan elkander kleven.
De brief bevat ook het grondgedacht van de besmetting
door de lucht, namelijk door de stofdeeltjes die gestadig in de
lucht zweven, en waarover Spallanzani en verscheidene onderzoekers tot Louis Pasteur zooveel gestudeerd hebben ; wat
v. L. dus daarover in 1674 reeds dacht, blijkt uit de volgende
regels uit zijn brief : " Those small glass-pipes, which I am
wont to observe any fluid metter with, are closed by me on
both ends ; and when I come to make use of them, I break off
with my nail the closed ends, that so the earthy particles, that
swim continually in the air, may not get into the pipes, having
frequently found, that when those pipes have been open a
while in the air, they are in many places beset with earthy
• particles and filaments, which, without this precaution, might
be taken for parts of the matter it self that is under observation. "
Na eene histologische studie over het vet van eenige
dieren, dat kogelvormig schijnt, sluit de brief met de vaststelling van onregelmatige brokjes in de tranen, waarschijnlijk
omdat de tranen langs de wangen hadden geloopen.
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[10]. Brief Tr. 7 van 7 September 1674. -- [Nieuwe
waarnemingen van Mr. Leewenhook, in een brief van 7 September 1674, gezonden aan den redacteur]. More observations
from Mr. Leewenhook, in a letter of Sept. 7, 1674 sent to the
Publisher; Phil. Trans., IX for 1674, n° 108, blz. 178-182,
23 Nov. 1674. — De titel met den korten inhoud worden in de
Philos. Trans. abr., III,1705, blz. 683, medegedeeld. — Nouvelles observations de M. Leewenhoeck, adressées a l'éditeur
dans une lettre du 7 septembre 1674 ; Coll. Acad. partie étrangére, II, 1755, 403-406.
Histologische bouw van het oog en de deelen van het
oog ; de praeparaten werden aan Swammerdam (39) en aan
Schravesande (40) getoond, die v. L. op de hoogte brachten
over den bouw der zenuwen volgens de toenmalige beweringen
der anatomen, en hem namelijk mededeelden dat de zenuwen
hol waren, ten einde aan de levende geesten (animal spirits)
den tocht toe te laten. Uit zijne onderzoekingen komt nu v. L.
eenvoudig tot de gevolgtrekking dat de zenuwen niet hol zijn,
doch wel uit zeer slappe vezels samengesteld, uit dezelfde stof
als deze der hersenen, te samen verbonden met vetkogeltjes.
Uit het onderzoek van Engelsche klei, in gronden tusschen
Harwich en London, en van klei uit Tournay in Vlaanderen,
blijkt dat de klei van de streek rond Delft samengesteld is uit
korreltjes die kleiner zijn als de twee eerste soorten. Deze
korreltjes zijn verscheidene duizend maal kleiner als de zandkorrels, hetgeen uit de afmetingen van den diameter wordt
berekend.
Eindelijk meldt v. L. de aanwezigheid, in het water van
het Berkelsemeer, twee uren van Delft gelegen, van talrijke
(39) Swammerdam Joannes, geneeskundige, (Amsterdam 1637
t 1680) ; schreef onder andere : Tractatus physico-anatomico-medicus
de respiratione usuque pulmonum, Ludg. Bat. 1667.
(40) Schravesande of 's Gravesande Willem Jacob, natuurkundige
('s Hertogenbosch 27 September 1688 t Leiden 28 Februari 1742),
hoogleeraar te Leiden. Van hem bestaat : wiskundige grondbeginselen
der natuurkunde door proefondervindingen gestaaft, ofte inleyding tot
de Newtoniaansche wijsbegeerte, uyt het Latijn vertaald door J. Engelman. Leiden 1721; 2e druk in 1743.
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kleine diertjes, waarvan de bewegingen zeer snel zijn en de
bouw zeer ingewikkeld, en die wel duizend maal kleiner zijn
als de mijten van de kaas of van het tarwemeel.

[11]. Brief 7A van 14 Augustus 1675. — [De verbrijzeling
van de spijs in de maag]. In brief nr [38] van 16 Juli 1683,
zegt v. L. letterlijk, blz. 17 : " In mijn missive van den
14 Augusti 1675, heb ik aan den Heer Oldenburg geschreven,
hoe dat ik bij mij vaststelde, de verbryseling van onze spijs in
de maag. Dog dit heeft de geseyde Heer met den Druk niet
gemeen gemaakt : of het selvige met sijn gedagten niet en is
over een gekomen, dat is my onbekend, door dien de geseyde
Heer my daar over niet geantwoord heeft. " Over dezen brief
vermelden de verslagen van de Royal Society niets ; wij staan
dus hier nog voor een nooit uigegeven brief van v. L.
[12]. Brief Tr. 8 van vóór September 1675. — [Microscopische waarnemingen van Mr. Leewenhoeck, over de optische
zenuw, medegedeeld tot den redacteur in het Nederlandsch, en
door hem in het Engelsch omgezet]. — Microscopical observations of Mr. Leewenhoeck, concerning the optic nerve, com
municated to the publisher in Dutch, and by him made English;
Phil. Trans., X for 1675 (41), n° 117, blz. 378-380, 1 fig.,
26 Sept. 1675 — De titel alleen wordt medegedeeld, met den
volgenden brief, onder nr 6 in Phil. Trans. abr. III, 1705,
blz. 683. — Observations microscopiques sur le nerf optique,
par M. Leewenhoeck ; Coll. Acad. partie étrang., I I, 1755,
blzz. 416-417.
Uit den titel van den brief, zonder dagteekening, vernemen
wij, evenals uit den tekst van den brief Tr. 2, dat v. L. zijne
mededeelingen in het Hollandsch schreef. De schrijver bespreekt
nu eene, aan hem door Schravesande gedane mededeeling, dat
(41) Philosophical Transactions : giving some accompt of the present undertakings, studies and labours of the Ingenious in many considerable parts of the world. Vol. X for the year MDCLXXV. London,
printed by T. R. for John Martyn, printer to the Royal Society ; at the
Bell in St. Paul's church-yard. (Blzz. 253-550, met tafels, no 112 van
25 Maart 1675 tot no 122 van 21 Februari 167 1).).
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-346-Galien (42) wel een holte gezien had in de zenuwen, als deze
aan een zeer sterk zonnelicht worden onderzocht. Met den
microscoop blijft de holte echter onvindbaar ; in het midden
van de zenuw heerscht wel een kleine inzakking, die zeker
geen holte is. v. L. denkt dat de dierlijke geesten (43), — (hoe
heeft Schr. dit in het Hollandsch uitgedrukt, dat de redacteur
der Phil. Trans. animal spirits noemt ?) ^-- zeer wel zonder holte
door de zenuwen in de hersenen kunnen gevoerd worden, op
de zelfde wijze als wanneer de oppervlakte van het water in
een glas door den vinger wordt aangeraakt, deze aanraking de
gansche watermassa in het glas in beweging brengt : " This
motion then of the water, said to be made by the contact of
the finger, I imagine to be like the motion of a visible object
made upon the soft globuls, that lie at the end of the optic
nerve next the eye, which outermost globuls do communicate
the like motion to the other globuls so as to convey it to the
brain ".
[13]. Brief Tr. 9 van vóór September 1675. — [Andere
microscopische waarnemingen, gedaan door denzelfde, over
den bouw van het bloed, het sap van eenige planten, de figuren
van suiker en zout, en de waarschijnlijke redenen van het verschil van hun smaak]. Other microscopical observations,
made by the same, about the texture of the blood, the sap of
some plants, the figure of sugar and salt, and the probable cause
of the difference of their Lasts ; Phil. Trans., X for 1675, n° 117,
blzz. 380-385, 26 Sept. 1675. — Titel alleen medegedeeld onder
n° 6 in Philos. Trans. abr., III, 1705, blz. 683. — Autres
observations microscopiques sur le tissu du sang, le suc de
quelques plantes, la figure du sucre et du sel, et la cause probable de la différence de leurs gouts, par le même; Coll. Acad.,
partie étrangère, II, 1755, blzz. 417-421.
Deze brief draagt ook geen dagteekening ; v. L. deelt er
in mede dat er een verschil bestaat in de bloedlichaampjes bij
den gezonden en bij den zieken mensch ; in het eerste geval
(42) Galien, Grieksche geneeskunde, 131 t 201.
(43) B. Nieuwentyt in zijn boek (zie noot 20, blz. 117) noemt de
Spiritus animales de dierlijke geesten.
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zijn zij meer buigzaam en malsch, in het tweede schijnen zij
harder en vaster; in het eerste geval zouden zij zich gemakkelijker ook door dunne aders kunnen bewegen.
Dan wordt het sap van Arum, citroen, aspergie, enz. onderzocht, vooral om de reden op te zoeken van den smaak ; dit
onderzoek, en verder dit over het zout en de suiker bevatten
vooral veronderstellingen.
[14]. Brief Tr. 10 van 21 April 1676. [Uittreksel uit een
brief, geschreven aan den redacteur door Mr. Leewenhoeck uit
Delft, den 21 April 1676, betrekking hebbende op den bouw
der boomen en op zekere belangrijke ontdekking in den wijn,
te samen met verscheidene aanteekeningen daarover]. Extract
of a letter, written to the publisher by Mr. Leewenhoeck from
Delft, April 21. 1676; concerning the texture of trees, and some
remarkable discovery in wine; together with some notes thereon ; Phil. Trans., XI for 1676 (44), n° 127, blzz. 653-660,
18 July 1676, 4 fig. op een tafel. — Titel alleen vermeld in Phil.
Trans. abr., III, 1705, blz. 683. Extrait d'une lettre écrite au
rédacteur, par M. Leewenhoeck, sur le tissu des arbres, et sur
une découverte remarquable sur le vin, avec quelques notes
sur cette lettre; Coll. Acad. partie étrangère, I I, 1755, 434-439.
De heer Costantin Hugens van Zulichem (8) heeft aan
v. L. de vergelijkende anatomie van den stam der boomen
van Dr. Grew (30) medegedeeld; doch " by reason of my
unskilfulness in the English Tongue ", -- v. L. zegt dus zelf dat
hij geen Engeisch verstaat, heeft hij alleen de figuren kunnen raadplegen; hij herinnert eerst dat hij in zijn brief van
15 Augustus 1673 (brief Tr. 2) (45) medegedeeld heeft dat de
(44) Philosophical Transactions, giving some accompt of the present undertakings, studies and labours of the ingenious in many considerable parts of the world. Vol. XI for the year MDCLXXVI. London,
Printed by T. R. for John Martyn, printer to the Royal Society; at the
Bell in St. Pauls church-yard. (blz. 551 tot 814, no 123 van 25 Maart
1676 tot no 132 van 26 Februari 1677).
(45) De Fransche tekst van Collection académique geeft verkeerd
15 April 1675 aan ! Van een brief van deze dagteekening vind ik ook
geen sporen.
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stam der boomen twee soorten vaten bevat, de eene die naar
omhoog leiden, de andere naar beneden, zoodanig dat er in den
stam eene soort omloop bestaat. Daar zulke onderscheiding in
het boek van Grew niet te vinden is, zendt v. L. een figuur
van een doorsnede van den stam, waarin hij nu drie soorten
vaten kunnen teruggevonden worden : twee soorten die in de
lengte gericht zijn, terwijl een andere van het merg tot naar
den omtrek leidt. De waarnemingen werden genomen op verscheidene boomsoorten, en v. L. vraagt den redacteur deze
mede te deelen aan Dr. Grew, en dezen zijn advies daarover te
vragen. Op het einde van den brief wordt de beschrijving
gegeven van kleine aaltjes in den wijn, met zeer vlugge bewegingen.
Op dezen brief volgen in de Phil. Trans. " Some notes on
the foregoing letter '', wellicht van den redacteur, waarin de
waarnemingen van v. L. worden vergeleken met deze van
Grew en van Malpighi, reeds medegedeeld door Grew in zijn
Comparative Anatomy of the Trunks of plants, in zijn General
Anatomy of plants en in zijn Anatomy of roots, en door Malpighi in zijn Anatome plantarum de partibus caulem componentibus. De waarnemingen van v. L. komen voor de meeste
met dezen van genoemde twee geleerden overeen, alhoewel
v. L. zelf hunne boeken, buiten de figuren, niet heeft kunnen
raadplegen.
[15]. Brief Tr. 11 van 9 October 1676. [Waarnemingen,
medegedeeld aan den redacteur door Mr. Antony van Leewenhoeck, in een Hollandschen brief van den 9 October 1676,
hier in het Engelsch overgebracht : over kleine diertjes door
hem waargenomen in regen-, put-, zee- en sneeuwwater ; evenals ook in water waarin peper werd te weeken gebracht]. —
Observations, communicated to the publisher by Mr. Antony
van Leewenhoeck, in a Dutch letter of the 9 th of Oct. 1676,
here English 'd : concerning little animals by him observed in
rain-well-sea-and snow-water; as also in water wherein pepper
had lain infused; Philos. Trans., XII for 1677 (46), n° 133,
(46) Philosophical Transactions, giving some accompt of the present undertakings, studies and labours of the ingenious in many considerable parts of the world. Vol. XII for the year MDCLXXVII, enz....
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821-831, 25 march 1677. — Medegedeeld onder n r 8 met den
titel alleen in Phil. Trans. abr., I II, 1705, blz. 683. — Lettre de
M. Ant. Van Leewenhoek, du 9 octobre 1676, sur de petits
animalcules, qu'il a observés dans Peau de pluie, de mer, de
neige, et dans une infusion de poivre ; Coll. Acad. partie
étrangére, I 1755, 454-461.
In 1675 heeft v. L. in het regenwater diertjes waargenomen die wel duizend maal kleiner schijnen als deze welke door
Swammerdam zonder microscoop werden onderzocht en door
hem watervlooien of -luizen werden genoemd. Nu beschrijft
hij diertjes, die schijnbaar geen huid bezitten, en waarvan het
lichaam hoornen en staart uitsteken kan, en aldus allerlei bewegingen voortbrengen. Deze diertjes of levende atomen, animalcula or living atoms, zooals hij ze noemt, schijnen wellicht onze
huidige amoeba's te zijn.
Een tweede soort diertjes vertoonen een eirond lichaam
inhoudende 8 tot 12 doorzichtige kogeltjes; bij een derde soort
is het lichaam langvormig, wel 8 maal langer als de vorigen,
van een aantal kleine voetjes (haartjes ?) voorzien, waardoor
vlugge bewegingen mogelijk zijn ; bij de 4 e soort zijn de afmetingen zoo klein dat de diertjes wel 1000 maal minder zijn als
het oog van eene luis, daar hun as wel 10 maal kleiner is als de
as van een luisoog, en bewegingen vertoonende. Deze vierde
soort diertjes zijn zonder twijfel de microben. Door de bewaring in het laboratorium verhoogt in het regenwater het getal
der microscopische diertjes; dergelijke vaststellingen werden
ook bij andere watersoorten gedaan.
Op 24 April 1676 onderzocht v. L. water waarin gedurende 3 weken peper geweekt werd, en beschrijft de diertjes
die daarin worden aangetroffen, waarvan verscheidene soms
niet dikker zijn als een luishaar. Hij stelt vast dat het getal
(blz. 815 tot 1074, nr 133 van 25 Maart 1677 tot nr 142 van Dec.-Jan.Feb. 1678). Op het einde van dit boekdeel komt : A general Index or
alphabetical table to all the Philosophical Transactions from the beginning to July 1677. Also a Catalogue of the books mentioned and
abbreviated in the Transactions digested alphabetically. London, Printed by J. M. for John Martyn, printer to the Royal Society, and are to
be sold at the Bell in St. Paul's church-yard. MDCLXXVIII. (from
March 1665 to July 1677, 38 blz.)
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door het duur van het weeken aangroeit : dit getal kan 6000
tot 10000 bedragen voor een enkelen waterdruppel, zonder
rekening te houden van de kleinste diertjes waarvan het getal
nog veel grooter is.
In dezen brief, die volgens den titel in het Hollandsch
oorspronkelijk werd geschreven, blijkt dus dat v. L. de microben in het water en in organische uittreksels heeft ontdekt.
De verslagen in de History of the Royal Society of London (13) handelen over van Leeuwenhoek's ontdekking der
microscopische diertjes, zooals ik het hooger heb gezeid ; de
mededeelingen daarover werden op de zittingen van 1, 15 en
22 Februari 1677 gedaan. Op de zitting van 15 Februari 1677
werd de wensch uitgesproken van v. L. de nauwkeurige
beschrijving van zijne onderzoeksmethoden te bekomen, ten
einde " the Society might be enabled to confirm his observations ".

[16]. Brief 11A van 7 November 1676. --- Brief aan Constantyn Huygens dd. 7 November 1676. Over de diertjes in
gekruide wateren en in regen- en andere wateren, half September 1675 ontdekt.
Deze brief maakt deel van de lijst der autographiën van
het Gedenkboek van Harting (n r 26, blz. 121) ; volgens die lijst
beschreef v. L. daarin zes verschillende diertjes, en handelde
over de aaltjes in azijn. De Leidsche Universiteitsbibliotheek
bezit een geschreven Fransche vertaling van dezen brief, waarschijnlijk de vertaling door Christiaan Huygens. De autographie
van v. L. behoorde in 1875 aan Dr. Du Rieu. Ik hoop binnen
kort dit belangrijk stuk, alhoewel in vertaling, te kunnen
bestudeeren.
[ 17]. Brief Tr. 12 van 23 Maart 1677. — [Brief van den
Heer Leewenhoeck aan den redacteur, waarin eenige uitleggingen worden gegeven over zijne methode om zulk een groot
getal van kleine diertjes in verscheidene watersoorten waar te
nemen, zooals het werd medegedeeld in het pas voorgaand
stuk; in het Engelsch uit het Hollandsch]. — Monsieur Leewenhoecks letter to the publisher, wherein some account is
given of the manner of his observing so great a number of little

351
animals in divers sorts of water, as was deliver'd in the next
foregoing tract : English'd out of Dutch ; Phil. Trans., XII
for 1677, n° 134, blzz. 844846, 23 April 1677. r-- Medegedeeld
onder n° 9, door den titel alleen in Phil. Trans. abr., III, 1705,
blz. 683. — Lettre de M. Leewenhoeck a l'éditeur, contenant
la méthode qu'il a suivie pour observer le grand nombre de
petits animalcules, qu'il dit avoir vus dans differences espèces
d'eau; Coll. Acad. partie étrangère, II, 1755, blzz. 462-464.
Deze brief, die weder oorspronkelijk in het Hollandsch
geschreven werd is van 23 Maart 1677 gedagteekend, en is
een antwoord op de brieven van 12 en 22 Februari van hetzelfde jaar, waarin de uitgever der Transactions zou medege
deeld hebben, — het feit wordt door de verslagen van de
Royal Society bevestigd, -- dat de geleerden met nieuwsgierigheid verwachten dat v. L. zijne methode om het groot getal
der diertjes in water te bepalen zou laten kennen.
v. L. veronderstelt een droppeltje water van de grootte
van een gierstzaad, dat zelf 91 maal minder is als een erwt, de
grootte van een waterdroppel ; deze hoeveelheid kan in dunne
glazen buisjes tot het 1/30 deel verdeeld worden, waarin men
1000 diertjes tellen kan ; dit maakt voor het waterdroppeltje
30000, (de Fransche tekst van de Collection académique
geeft door vergissing 3000), — en voor den gewonnen waterdroppel 30000 X 91 = 2730000 diertjes.
Door de vergelijking van den waterdroppel met een zandkorreltje, welk 1000 maal minder is als een waterdroppel, schat
v. L. de hoeveelheid diertjes op 1000 in eene hoeveelheid
water zoo groot als een zandkorrel, en aldus komt hij tot
1000000 diertjes in een droppel water.
Van dezen brief wordt melding gemaakt in de History of
the Royal Society of London, op de zitting van 5 April 1677
(blz. 338) ; Dr. Grew werd gelast de proeven te herhalen : " It
was ordered that Dr. Grew should be desired to try what he
could observe in the like waters ; and that for this purpose an
extract should be given him by Mr. Oldenburg of Mr. Leewenhoeck's observations formerly read to the Society ".
[ 18]. Brief Tr. 13 van 14 Mei 1677. -- [Mr. Leewenhoeck's brief geschreven aan den redacteur, uit Delff den
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op vleeschvezels van een spier, en de omgevende en de inwendige stof van de hersenen, en ook over de moxa en het katoen].
Mr. Leewenhoecks letter written to the publisher from Delff
the 14 th of may 1677, concerning the observations by him
made of the carneous fibres of a muscle, and the cortical and
medullar part of the brain; as also of moxa and cotton; Phil.
Trans., XII for 1677, n° 136, blz. 899905, 25 Juny 1677. —
Medegedeeld onder nr 10 in Philos. Trans. abr., III, 1705,
blz. 684. Lettre de Mr. Leewenhoeck a l'éditeur, contenant
les observations qu'il a faites sur les fibres charnues des muscles, sur la substance corticale et medullaire du cerveau, et sur
le moxa et le cotton, de Delpht le 14 mai 1677; Coll. Acad.
partie étrangère, II, 1755, blzz. 464-468.
Deze brief is een antwoord op een vraag den 22 Februari
1677 door den redacteur gesteld, om voldoening te schenken aan
verscheidene vrienden van genoemden redacteur over nieuwe
nauwkeurige waarnemingen over de vezels der spieren en over
de stof der hersenen; v. L. herinnert nu dat in zijn brief van
1 Juni 1674 reeds daarover eenige bijzonderheden werden aangegeven ; hij heeft opnieuw de zaak onderzocht, en met den
microscoop vastgesteld dat de spieren omgeven zijn van een
dun vliesje, dat samengesteld is uit fijne vezeltjes waarvan de
dikte slechts het 1/10 en zelfs tot het 1/50 van een haar
bedraagt. De vezeltjes zijn zelf samengesteld uit kogeltjes
(globuls) die zoo klein zijn dat er wel een millioen in een
zandkorrel zouden kunnen vereenigd zijn.
Onder de talrijke bijzonderheden der hersenen, stelt v. L.
vast dat er daarin vele dunne bloedvaten de massa doorloopen ;
die vaten zijn veel dunner als de bloedlichaampjes, zoodanig
dat deze de vaten kunnen doorloopen zonder den ronden vorm
te verliezen, " that no globuls, keeping their roundness, can
pass through them ".
Eindelijk worden aantekeningen gegeven over moxa- en
over katoenvezels, en over de rol van deze stoffen als wondenverband.
Van dezen brief wordt ook melding gemaakt in de History
of the Royal Society, zitting van 17 May 1677, blz. 339.

-353[ 19]. Brief Tr. 14 van midden 1677, — [Microscopische
waarnemingen over den bouw van de tanden en van andere
beenderen ; gedaan en medegedeeld in een brief van Mr. Antony
Leeuwenhoeck]. -- Microscopical observations of the structure of teeth and other bones : made and communicated, in a
letter by Mr. Anthony Leeuwenhoeck ; Phil. Trans., XII for
16718-, n° 140, biz, 10021003, July-August 1678, 2 fig. — Door
den titel alleen onder nr 11 in Philos. Trans. abr., III, 1705,
blz. 684 medegedeeld. -- Lettre de M. Ant. Leewenhoeck
contenant quelques observations microscopiques,. qu'il a faites
sur les dents et sur les os ; sur le grain de 1'yvoire ; Coil: Acad.
partie étrangère, II, 1755, blzz. 486-487.
Brief zonder datum, die in de Phil. Trans. tusschen den
brief van 14 Mei 1677 (Tr. 13) en den brief van November 1677
(Tr. 16) geplaatst werd, waarin v. L. de samenstelling van
tanden en beenderen uit zeer dunne, rechte en doorschijnende
buisjes beschrijft. In een bijvoegsel geeft de " Author of these
Transactions " den bouw op van het ivoor.
[20]. Brief Tr. 15 van midden 1677.— [Microscopische
waarnemingen over den bouw van het haar, ook gedaan en
medegedeeld door den voornoemden Mr. Antony Leeuwenhoeck]. — Microscopical observations of the structure of hair :
made also and communicated by the abovesaid Mr. Antony
Leeuwenhoeck; Phil. Trans., XII for 167-A7,, n° 140, blzz. 10031005, July-August 1678, 1 fig. — Medegedeeld door den titel
alleen, onder nr 11, met den voorafgaanden brief Tr. 14 in
Phil. Trans. abr., III, 1705, blz. 684.
Brief zonder datum, geplaatst evenals brief Tr. 14 in de
Phil. Trans. tusschen brief Tr. 13 van 14 Mei 1677 en brief
Tr. 16 van November 1677. De inhoud handelt alleen over
den anatomischen bouw van de haren en van de haarwortels.
[21]. Brief 15A van 16 October 1677. — [Brief van
16 October 1677 aan Brouncker]. Onuitgegeven brief waarvan
het bestaan en de dagteekening vermeld worden in brief Tr. 16
van November 1677, die met de volgende woorden begint
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(Phil. Trans., Vol. XII for 1677, blz. 1040) : " Ultimae ad
vestram nobilitatem datae litterae praeteriti mensis decimo
sexto, quam vis... " enz.
[22]. Brief Tr. 16 van November 1677. — [Waarnemingen van Mr. Anthoon Lewenhoeck, over de diertjes ontstaan
uit het voortplantingszaad. En de antwoorden van den redacteur
van de Transactions. Brief van den waarnemer aan den geëerden vicegraaf Brouncker, in het Latijnsch geschreven ; gedagteekend November 1677, welken de redacteur noodig geacht
heeft in te lasschen, uitgedrukt zooals deze ontvangen werd].
— Observationes D. Anthonii Lewenhoeck, de natis e semine
genitali animalculis. Nec non auctoris harum transactionum
responsa. Observatoris epistola honoratiss. D. D. vicecomiti
Brouncker, Latine conscripta ; Dat. Nov. 1677, quam ipsissimis
huc transmissie verbis inserendam Auctor censuit; Phil. Trans.,
XII for 1678, n° 142, blzz. 1040-1046, Dec.-jan.-Feb. 1678. —
Observations d'Antoine Leewenhoeck sur les animalcules de
la semence des animaux, avec les réponses de l'éditeur. Lettre
écrite au Vicomte Broucker, dans le mois de novembre 1677 ;
Coll. Acad. partie étrangére, II, 1755, blz. 490-491.
In dezen brief in het Latijnsch verschenen, wellicht ook
volgens den titel in het Latijnsch door v. L. gezonden, vermeldt v. L. over zijne waarnemingen, te samen met prof. Cranen
en met zijn bloedverwant Ham, over het mannelijk zaad bij
den mensch. Reeds 3 of 4 jaren vroeger, dus in 1673 of in 1674,
op het verzoek van Henry Oldenburg, den redacteur der Transactions, had hij in dit zaad kogeltjes gezien, die hij thans
weder bestudeerd, en beschrijft onder den naam van diertjes
(animalcula) : zij zijn kleiner als de bloedkogeltjes, min of meer
afgerond aan de eene kant, en staartvormig aan de andere
kant; de staart is 15 tot 16 maal langer en 25 maal dunner als
het lichaam ; die diertjes zijn zeer beweegbaar. Nevens de
diertjes werden ook andere voorwerpen aangetroffen, die min
of meer op vaten gelijken. De diertjes zouden wel, een millioen
in getal, in een zandkorrel plaats vinden.
Op den brief volgt in de Philos. Trans. blz. 1043 een auctoris ad observatorem responsum, vertaald in de Coll. Acad.
blz. 491.
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[23]. Brief Tr. 17 van 18 Maart 1678, '-- [Hoofdpunten
van het antwoord op den vorigen brief van den waarnemer,
van 18 Maart 1678, in het Dietsch geschreven]. -- Observatoris praemissis literis responsi Dat. Mart. 18. 16728- et Teutonice conscripti, capitula; Philos. Trans., XII for 1678,
n° 142, blz. 1044, 8 fig. '-- Réponse de l'observateur a la lettre
précédente. Du 18 mars 167-87 ; Coll. Academ. partie étrang.,
II, 1755, 492-493.
De redacteur (auctor) van de Transactions heeft uit London
in Januari 1678 een antwoord op den brief Tr. 16 gezonden ; die
redacteur, thans Nehemiah Grew (47) in de plaats van wijlen
Oldenburg aangesteld, zegt dat Brouncker hem heeft gelast
v. L. te bedanken voor de gedane mededeelingen; hij vraagt
verder de waarnemingen, eerst gedaan op den mensch, op
verscheidene dieren voort te zetten ; eindelijk brengt hij het
bestaan van vaten in de zaadmassa in twijfel. Door vergissing
heeft de Collection académique de dagteekening 1 Juni aan den
schrijver's brief.
Nu in zijn antwoord van 18 Maart 1678, dat volgens den
titel in het Dietsch (teutonice) werd geschreven, zegt v. L. dat
in zijne nieuwe onderzoekingen op het zaad van honden en
konijnen hij gelijksoortige diertjes als in het menschelijk zaad
heeft gevonden. Verder heeft hij ook de vaten in de zaadmassa
opnieuw bemerkt, zoo duidelijk, zegt hij, als een anatoom
bloedvaten kan waarnemen, " meque omnino persuasum habeo,
cuniculi, canis, felis arterias venasque fuisse e peritissimo anatomico haud unquam magis perspicue observatas, quam mihi
vasa in semine virili, ope perspicilli, in conspectum venere. "
Thans weet men dat de zaadmassa alleen spermatozoïden bevat,
en dat de vastgestelde vaten door onregelmatige uitdroging
van de vloeistof zullen ontstaan zijn.
(47) Henry Oldenburg (1615 ? t Sept.1677) werd lid van de Royal
Society op 26 Dec. 1645, dan op 22 April 1663 secretaris en in 1664
publisher of the Transactions. Nehemiah Grew (1641 t 1712), doctor
in de geneeskunde van de Universiteit van Leiden in juli 1671, werd
fellow op 30 Nov. 1671, curator op 18 April 1672, secretaris in 1677
na den dood van Oldenburg, en editor van Jan. 1678 tot 1679. Rob,
Hooke (1635 t 1703) werd fellow op 3 Juni 1663, curator op Jan. 1665,
secretaris van 25 Oct. 1677 tot 30 Nov. 1682.
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[24]. Brief Tr. 18 van 31 Mei 1678. ,— [Uit een anderen
brief van den waarnemer, gedagteekend 31 Mei 1678, ook in
het Dietsch geschreven, eenige hier belangrijke uittreksels]. —
Ex aliis observatoris literis, Dat. maii 31. 78, etiam Teutonice
conscriptis, aliquot huc spectantia excerpta ; Phil. Trans., XII
for 1678, n° 142, blzz. 1045-1046. — Extrait de quelques autres
lettres de l'observateur du 31 mai 1678 ; Coll. Acad. partie
étrangère, II, 1755, blz. 493-494.
Korte aanteekeningen in 12 regels, met de beschrijving van
de diertjes van het zaad van den hond; v. L. komt hier terug
op de echtheid van zijne waarnemingen aangaande de spermavaten.
Daarop volgt eene aanteekening van den redacteur der
Transactions, waarin hij zegt dat volgens hem de spermavaten
niets anders zijn als slijmachtige draden van gestremde zaadvloeistof.
Moeten wij nu uit de Latijnsche uitdrukking ex aliis literis
afleiden, dat er verscheidene brieven waren, zooals het door de
Collection Académique wordt vertaald, of wel dat er slechts
een enkel bestond, dit kunnen wij uit het onderzochte materiaal niet vaststellen.
[25]. Brief 18A van 26 December 1678. — Brief aan Constantyn Huygens dd. 26 Dec. 1678.
Als autographie, behoord hebbende aan Dr. Du Rieu, in
de lijst van Harting (Gedenkboek blz. 121) onder nr 28 aangegeven : opmerkingen over de door Christiaan Huygens waargenomen en afgebeelde diertjes in verschillende wateren ; over
het zoogenaamde stof op de vleugels der kapellen en motten
en afbeelding der schubjes. De briefautographie berust in de
Leidsche Universiteitsbibliotheek en zal binnen kort ter mijne
beschikking gesteld worden.
[26 en 27]. Brieven 18B en 18C zonder datum, in het
licht gegeven in 1678. --- Deze twee brieven zijn door Rob.
Hooke in zijn Lectures and Collections (12) te Londen in 1678
verschenen vermeld : Mr. Leeuwenhoeck's two letters containing some late microscopical discoveries. Over deze twee brie-
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ven, die ik tot nu toe niet kon onderzoeken, ontbreken mij de
noodige inlichtingen om iets over hun inhoud te kunnen
mededeelen.
[28]. Brief 18D van 21 Februari 1679. — Vermeld in den
van de Philosophical Collections (48) van Hooke n° 1,
en handelende over de diertjes van het zaad bij verscheidene
dieren. In de History of the Royal Society (13) leest men over
de vergadering van 10 Juli 1679, blz. 494 het volgende dat
waarschijnlijk dezen brief betreft : " Mr. Hooke read in translation, which he had made of a letter of Mr. Leewenhoeck
formerly read by Dr. Grew, in which the writer gave an
account of his observations made on the seed of animals, as of
fishes, birds, and beasts, in all which, he affirms, that he had discovered with his microscopes vast quantities of living creatures
exceedingly small ; to which he annexed a paper, in which he
had calculated both the number of these animals in the milt of
a cod fish, and the number of men, at one time upon the habitable face of the earth, and concludes, that the number of the
former exceeds the latter at least ten times. " Het laatste behoort
zonder twijfel tot brief n° 28 van 25 April 1679, de l e van de
Nederlandsche uitgave (49), waarin twee maal melding wordt
len brief

(48) Philosophical Collections, containing an account of such
physical, anatomical, chymical, astronomical, optical or other mathematical and philosophical experiments and observations, as have lately
come to the publisher's hands. As also an account of some books of
this kind lately published ; 7 nrs : 1 printed at London in 1679, 2 in 1681,
i , 6 dated
3 dated 10 dec. 1681.4 dated 10 jan. 168-1
1 , 5 dated feb. 168-i
march 168-2- , 7 and last dated april 1682.
Band XII van Phil. Trans. verscheen in 1677, en bedraagt de
nrs 133 van 25 Maart 1677 tot nr 142 van Feb. 1678. Band XIII verscheen alleen in 1683 met de nrs 143 van Jan. 1683 tot nr 154 van
20- Dec. 1683, dus met een tusschenruimte van 4 jaren. Zooals het uit
de History van The Royal Society (13) blijkt en ook uit den tekst van
de Collection Académique, I I, 1755, blz. 46 : " Il y a dans les Transactions philosophiques un vuide de quatre années, mais it est rempli par
la Collection du Dr. Robert Hooke, qui contient sept numéros ", werd
dus de gaping in de Phil. Trans. gedeeltelijk gevuld.
(49) De brief no 28, de l e van de Nederlandsche uitgave heeft den
volgenden titel : Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen van de levende dierkens in de hommen of mannelijke zaden van
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gemaakt van de dagteekening van 21 Februari, namelijk in het
begin : " Na het afgaan van mijn geseyde missive van den
21 February ", en ook in het P. S.: " Boven het overgroot
getal van dierkens in het mannelijk zaad van menschen en
dieren, heb ik in mijn missive van den 21 Februari 1679 geschreven van de menigvuldige dierkens in de hor van een cabbeljaauw, en geseyd, dat yder zand groote hor meerder dan
10000 levende dierkens voortbracht... ". Aldus wordt ons de
inhoud van dezen brief van 21 Februari, waarover ik verder
niets gevonden heb en die onuitgegeven schijnt, althans gedeeltelijk, bekend gemaakt.
*
**

De onuitgegeven brief van 21 Februari 1679 maakt als het
ware den overgang tusschen de eerste brieven van van Leeuwenhoek en den 28 en brief vari 25 April 1679 van de Nederlandsche 'uitgave. De eerste brieven vóór den 28 e° bevatten,
zooals het uit mijn overzicht blijkt, gewichtige ontdekkingen,
die in de geschiedenis der wetenschappen in gouden letters
geboekt zijn. Alleen herinner ik hier de merkwaardige ontdekkingen der microben (50) waarop de huidige wetenschap berust
en welke, door de geniale tusschenkomst van Louis Pasteur tot
een nieuwe wetenschap, de microbiologie of microbenleer,
aanleiding heeft gegeven.
Daar de mededeelingen van Antoni van Leeuwenhoek
oorspronkelijk in het Nederlandsch werden geschreven (51)
wordt eens te meer het bewijs geleverd hoe bloeiend de Neder
landsche cultuur zich ontwikkeld heeft en welken grooten
invloed zij uitgeoefend heeft op de intellectueele beschaving.
Dit bewijs hoop ik later over van Leeuwenhoek te volledigen,
door mijne studie over zijne belangrijke geschriften voort te
zetten.
visschen, ende in de testiculen van de dieren, alsmede datter meer dan
tien maal sooveel levende dieren uyt een hom van een cabbeljauw
voortkomen als 'er menschen op de aarde leven, Delft in Holland den
25 April 1679, geschreven aan de koninglijke Societeit tot Londen, ende
geaddesseert aan de heer Nehemias Grew, secretaris van de selve
Societeit.
(50) Zie namelijk brieven Tr. 7, Tr. 11, 11A, Tr. 12.
(51) Zie namelijk brieven Tr. 6, Tr. 8, Tr. 10, Tr. 11, Tr. 12, Tr. 17.
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Trans. 1, van 28 April 1673.
Trans. 2, van 15 Augustus 1673.
Onuitgegeven, van 15 Augustus 1673.
Trans. 3, van 15 Augustus 1673.
Aan C. Huygens, van 5 April 1674.
Trans. 4, van 7 April 1674.
Aan C. Huygens, van 24 April 1674.
Trans. 5, van 1 Juni 1674.
Trans. 6, van 6 Juli 1674.
Trans. 7, van 7 September 1674.
Onuitgegeven, van 14 Augustus 1675.
Trans. 8, van vóór September 1675.
Trans. 9, van vóór September 1675.
Trans. 10, van 21 April 1876.
Trans. 11, van 9 October 1676.
Aan C. Huygens, van 7 November 1676.
Trans. 12, van 23 Maart 1677.
Trans. 13, van 14 Mei 1677.
Trans. 14, van midden 1677.
Trans. 15, van midden 1677.
Aan Brouncker, 16 October 1677.
Trans. 16, van November 1677.
Trans. 17, van 18 Maart 1678.
Trans. 18, van 31 Mei 1678.
Aan C. Huygens, van 26 December 1678.
In Hooke's Lectures, 1678.
In Hooke's Lectures, 1678.
Onuitgegeven, van 21 Februari 1679.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

555. — BELOOPEN.
Spr. van land, beteekent " BELOPEN met ere gracht " :
Door een gracht omringen, Omgeven. Men vergelijke bij
Verdam, met Belopen 4. Een voorbeeld van Brugschen oorsprong uit eene oorkonde van 6 Augustus 1267 :
Archief Onze-Lieve-Vrouw-kerk, te Brugge, voorloopig n= 185 :
" Ende dat lant es gheeten (geheeten) ... ende es belopen met ere gracht."

556. — GROEIJNSWAERDE, GROENSWAERDE.
Zijn varianten van GROENSWERDE, dat bij Verdane voorkomt, en dat tot GROESEWAERDE is overgeloopen, alsook
GRONTSWAERDE is geworden. In de hieronder volgende teksten,
waarin het woord overigens met " meersch " en met " gars"
in verband staat, wijst het eigenlijk op Weidegrond :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Register
n= 131 , Ligger van 1634-1635 (goederen binnen het land van Aalst
gelegen) : " Nr 55. Item, de Bierlinckx-cauter..., groot bevonden te
samen, met een partijeken groeijnswaerde daer inne gheleghen, 25 hondert ende 20 roeden...
" Nr 58. Item de Bosch-cauter, met het boschken daer inne
gheleghen ende een partijken meersch, commende metten noort
westen..., ende is groot bevonden, tsamen met den bosch ende
groeijnswaerde, 65 hondert 75 roeden... "
Place. van Vlaend., IIIe boek, Ie deel, blz. 374 : " Item, hoe veele
landts in elcke prochie... in 't gheheele : ende van dien hoe veele
winnende landt, groenswaerde, meersch, ende ander hooghe ettinghe,
ende dierghelijcke... " (1550.)
Les Coustumes de Flandre (Cambrai, 1719), Ie deel, Cout. d'Alost,
blz. 55 : " Etten, meersch, ofte weede, diemen gewoonlick is met
beesten te eden, 't gars ofte groenswaerde volght den gront tot half
April, ende van daer voorts is 't have, ende gedeeligh. " (Cour. homol.
van 1618, rubriek xx, art. 20.)
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OEKOLOGIE DER MICR00RGANISMEN
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DOOR

Dr. PAUL VAN OYE,
(Tasikmalaja, Java).

Langen tijd waren de levende wezens voor de natuuronderzoekers niet veel meer als voorwerpen die beschreven en
gecatalogiseerd werden. De grootste verdienste was een
nieuwe soort te ontdekken en ze ergens een plaats in de
" natuurhistorische rariteitskamer '' aan te wijzen.
Over die overdreven systematische richting zijn door
moderne onderzoekers al heel wat harde woorden gevallen.
De meeste vergeten hierbij echter, dat elke tijd zijn eigen karakter draagt en dat de tegenwoordige richtingen niet mogelijk
zouden wezen zonder het v000rafgaande systematiseeren.
" Sine systema natura choas " zegt de vader der systematiek CARL LINNAEUS zeer terecht.
Het gemis aan werkelijke feitenkennis komt duidelijk aan
het licht wanneer we een blik werpen op de geschiedenis der
z.g. natuurphilosophie.
De eerste uitingen van de natuurphilosophie zijn over het
algemeen genomen, stumperige onbeholpen pogingen om uit de
weinige bekende feiten der natuur een hoogere wijsgeerige
leering te trekken. Wie de ontwikkelingsgeschiedenis der
natuurphilosophie nagaat, staat verbaasd over het groote aantal
schrijvers die over dit onderwerp geschreven hebben en het
nog veel grooter aantal werken dat erover verschenen is. Dit
alles is, praktisch gesproken, ten eeuwigen dage begraven en
alleen snuffelaars in oude bibliotheken hebben eenig vermoeden
van het bestaan ervan.
Veral. 1922
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Dit feit is het allerschitterendste bewijs voor het gezegde
van LINNAEUS. Slechts vanaf het oogenblik dat er systeem in
de natuur gebracht was, kon men tot bespiegelingen overgaan.
Al is dit systeem een gebrekkig en kunstmatig product van den
menschelijken geest, het blijft toch waar " sine systema natura
chaos ".

Ik wil hier het goede recht der natuurphilosophie noch
verdedigen noch aanvallen, doch in het licht stellen dat ze pas
van eenige beteekenis geworden is voor het menschelijk denken, vanaf het oogenblik dat men eenigszins een overzicht had
van de voorwerpen en feiten van de natuur.
Naast de wijsgeerige bespiegelingen, waaraan de betere
kennis der natuurwetenschappen in het algemeen en der biologie in het bijzonder, de aanleiding gaf, zien we twee geheel
nieuwe takken van de wetenschap ontstaan, die tot nog toe in
Nederland maar zeer matig beoefend worden. Het zijn de
oecologie en het gedrag der dieren. Onder oecologie verstaat
men de studie van de omgeving, het midden waarin het dier
zich bevindt en de invloed van dit midden op de levensuitingen
van het dier.
Het gedrag der dieren, the animal behaviour, zooals de
Amerikanen, le comportement des animaux, zooals de Franschen
het noemen, bestudeert de manier, waarop het dier zich gedraagt
of reageert tegenover de levensfactoren.
Een nauwkeurige scheiding tusschen deze twee is niet
gemakkelijk te maken, doch dat ze oorspronkelijk geheel verschillend zijn, wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat van
den eenen kant de oecologie aanleiding geeft tot de nauwkeurige studie van de omgeving, dus van de scheikundige samenstelling en de physische eigenschappen van het midden en
daarom ook wel eens externe physiologie genoemd wordt,
terwijl dan als interne physiologie meer speciaal de studie
van de scheikundige en natuurkundige reacties in het lichaam
bedoeld wordt; van den anderen kant heeft het onderzoek
van het gedrag der dieren aanleiding gegeven tot een nauwkeurige ontleding van de innerlijke reactie van de dieren
op uitwendige veranderde levensfactoren en ten laatste een
nieuw gebied geopend : dit der dier-psychologie, the animal
mind.
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De planten, als passieve wezens, hebben meer aanleiding
gegeven tot oecologische studies, de dieren als actieve wezens,
meer tot gedragstudies (1).
Spreken we nu over oekologie der microorganismen, dan
zal dit in de eerste plaats zijn over de oekologie der lagere
planten, in casu, lagere wieren. De plant behaviour wordt tot
nu toe heelemaal in de plantenphysiologie opgenomen alhoewel deze hiervan kan gescheiden worden. In 1913 verscheen
reeds het mooie werk van Prof. Dr. Fr. W. NEGER : " Biologie
der Pflanzen auf experimenteller Grundlage (Bionomie) ". Dit
werk geeft een algemeene samenvatting van alles wat tot nog
toe op het gebied der bionomie, zooals deze auteur zich uitdrukt, is gedaan. Maar de lagere planten worden hier zeer
stiefmoederlijk behandeld.
De studie der oekologie der lagere dieren is nog in een
begin-stadium en een algemeen overzicht is dus moeilijk te
geven, terwijl het onderzoek van het gedrag der protozoa al
zeer ver gevorderd is en een overzicht dan ook gemakkelijk zou
kunnen gegeven worden.
De oekologie der wieren is eigenlijk slechts van zeer laten
datum. Wel vinden we in de grootere werken over de biologie
der planten Benige gegevens zooals bij OERSTED, KERNER VON
MARILAUN en anderen, doch het is naar ons weten eerst-WARMING-geweest, die in zijn " Pflanzengeographie auf oecologischer Grundlage " voor het eerst getracht heeft het vraagstuk
ook voor de waterplanten (voornamelijk echter Phanerogamen)
in zijn geheel te overzien. (Van WARMING is ook verschenen
in 1909 een werk over plantenoekologie, waarin volgens referaten ook de waterplanten behandeld worden. Dit werk is
echter in geen der voor mij toegankelijke bibliotheken aanwezig.) F. OLTMANNS in zijn werk over de Algen (2) geeft in het
tweede deel een volledig overzicht van de biologische bijzonderheden in den ruimsten zin van het woord.
(1) Daar deze tak van studie in Nederland tot voor kort maar
weinig beoefend werd, bestaat er ook nog geen vaste algemeen aangenomen terminologie.
Vooral in Amerika is ze in aanzien, al waar reeds verscheidene
tijdschriften uitsluitend aan haar gewijd zijn.
(2) OLTMANNS, F.Morphologie und Biologie der Algen. Deel 2,1905.
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Eindelijk heeft in 1913 J. CoMERE (1) de eerste samenvatting van de oekologie der zoetwaterwieren gegeven.
G. S. WEST (2) in zijn laatste werk behandelt de levensgemeenschappen zeer uitvoerig,
Naast deze samenvattingen vindt men tal van bijzonderheden in allerhande publicaties verspreid. Elk werk over limnologie behandelt het onderwerp min of meer uitvoerig. Ook in
elk werk over algen waarin de biologie, al was het in het kort,
behandeld wordt, vindt men belangrijke bijzonderheden. Een
onderzoeker, die in den laatsten tijd wel het meest tot de kennis
der biologie en oekologie der algen heeft bijgedragen is CHO,DAT. Ook hij geeft zeer in het kort een algemeen overzicht van
het onderwerp (3).
Gaan we nu over tot de oekologie der protophyten,
waarbij we slechts terloops iets over de protozoa zullen zeggen,
dan zien we, dat de lagere wieren zich evenals alle levende
wezens buitengewoon goed aan de uitwendige levensomstandigheden hebben aangepast en in de eerste plaats valt dit op bij
de wieren, die in het water leven, in ons geval voornamelijk de
zoetwaterwieren.

De waterwieren in het algemeen zijn plastischer als de
bodemwieren, wat reeds hieruit duidelijk wordt, dat hun aantal
zoowel wat de soorten als de hoeveelheid betreft, op verre na
dit der lucht en bodemwieren overtreft. In bepaalde streken
kunnen de lucht en bodemwieren zoo schaarsch zijn, dat ze
praktisch gesproken niet voorkomen, terwijl de wieren, die in
het water leven er bijna even weelderig tieren als in de andere
streken.
Zoowel in de tropen als aan de polen zijn de waterwieren
rijkelijk vertegenwoordigd.
De wieren zijn in de eerste plaats innig verbonden met
het water, want zelfs de vormen, die op den bodem op steenen
of boomstammen voorkomen, sterven, zoodra de lucht te droog
wordt.
(1) COMÈRE, J. De l'action du milieu considerée dans ses rapports
avec la contribution generale des agues d'eau douce. Bull. soc. bot. de

France. Tome LX, 1913.
(2) G. ,S. WEST, Algae, 1916.
(3) CHODAT, R. Algues vertes de la Suisse.
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mopolieten zijn in de echte beteekenis van het woord. Een
geographische verdeeling der zoetwaterwieren is niet mogelijk.
Heel enkele uitzonderingen zijn tot nog toe onverklaarbaar.
Zoo komt in Nederl. Oost-Indië een soort voor, de Pithophora
sumatrana (Mart.) WITTR., die tot nog toe slechts op Sumatra en
Java gevonden werd. Deze soort schijnt niet alleen zeer gelocaliseerd, maar ook slechts zeer sporadisch in Indië voor te
komen om dan plots weer te verdwijnen (1).
Ze werd voor het eerst gevonden door BENECKE in 1891
te Palembang, later in 1907 door A. ERNST op Java op verscheidene plaatsen en eindelijk in 1917 vond ik ze bij Batavia terug.
Deze wier waarvan de zeer gelocaliseerde verspreiding tot
nog toe niet te verklaren is, zou naar beweerd wordt, speciaal
aangepast zijn aan het leven in tijdelijke plassen in de tropen,
door het bezit van talrijke sporen. Alhoewel al de exemplaren
die ik gevonden heb, de typische sporen bezaten, heb ik niet
het minste verband tusschen het midden, waarin de plant
gevonden werd en het bezit van sporen kunnen ontdekken;
sceptisch denk ik dan ook over deze opvatting : c'est trop
beau pour être vrai!
Afgezien dus van de enkele uitzonderingen, die zich voordoen, kan ten opzichte der geographische verspreiding der lagere
wieren enkel gezegd worden, dat ze verveelt door haar eentonigheid. Het feit is, dat de organismen in het algemeen een
des te grooter verspreidingsgebied hebben als ze minder hoog
ontwikkeld zijn. Zoodra we bij de studie der lagere wieren het
idee vaarwel gezegd hebben, dat elk land zijn eigen flora moet
hebben, dan verandert de zaak heelemaal.
Niets wordt zoo boeiend als de studie der lagere wieren,
want eens dat de geographische verspreiding ons niet meer zoo
fascineert, dat we al het andere uit het oog verliezen, dan
treedt de oekologische verspreiding op den voorgrond. Is er
weinig verschil in de soorten en vooral in de geslachten van
algen over de geheele wereld, anders is het gesteld met de hoeveelheid waardoor ze vertegenwoordigd zijn.
(1) VAN OYE, P. Kurzer Beitrag zur kenntníss von PITHOPHORA
SUMATRANA (Mart.) Wittr. Hedwigia LXIII, 1921, p. 43-47.
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In het warme, vochtige klimaat der tropen treft men bijna
overal blauwwieren of splijtwieren Myxophyceae aan. In de
gematigde landen komen ze voor, maar hun beteekenis is
een geheel andere. Het lijdt niet de minste twijfel of een grondige studie van de biologie en de oekologie der Myxophyceae
in de tropen zal tot verbazende resultaten leiden.
F. ESCHMARCH (1) heeft in gronden, afkomstig van het
vroegere Duitsch Oost-Afrika, talrijke splijtwieren teruggevonden. Hun aantal is van dien aard, dat ze niet zonder beteekenis
kunnen zijn als biologische factor. Welke rol ze spelen, blijft
echter nog een open vraag. We wezen reeds op hun beteekenis
met het oog op de padie-ziekte : omo mentek (2).
Het is verder een algemeen aangenomen feit dat de Myxophyceën geen rol van beteekenis spelen in de voeding der
dieren. Sommige auteurs nemen zelfs aan, dat ze nooit door
dieren als voedsel gebruikt worden. Dit laatste is zeker sterk
overdreven, we weten immers, dat de grondsmaak der visschen
in Europa het gevolg is van het toevallige opnemen van splijtwieren, meestal in kleine hoeveelheden.
In een geval kunnen we reeds met zekerheid zeggen, dat
de Myxophyceën een zeer belangrijk deel uitmaken van de
voeding, n. 1. bij de " bandeng " : Chanos chanos FORSK, een
visch die in groote hoeveelheden aan de kust van Java in brakwatervijvers gekweekt wordt. Deze visch kan zich tijden lang
en dan bijna uitsluitend met splijtwieren van het geslacht
Oscillatoria voeden.
Zijn darm is niet alleen buitengewoon lang in een verhouding zooals men die nooit bij visschen aantreft, maar tevens is
hij zeer dun en het lumen buitengewoon klein ; hij kan zich
niet, zooals dit het geval is bij andere visschen, sterk uitzetten.
Dit feit is naar ons weten volkomen nieuw. Afgezien van
de beteekenis ervan ten opzichte van de biologie van de bandeng zelf, is het voor het onderwerp, dat ons voor het oogen-.
blik bezighoudt een bewijs, dat de rol der Myxophyceën in de
tropen belangrijker is, dan in de landen met een gematigd klimaat.
(1) ESMARCH, F. Beitrag zur Cyanophyceën f fora unserer koloniën.

Mittel, a. d. botan. Staatsinst. zu Hamburg, 1911, p. 63.
(2) VAN OYE, P. Iets over de microflora en fauna der rijstvelden
in verband met de praktijk. Natuurwetensch. Tijdschr., Antwerpen. 1921,
p. 121125.
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Ook in het plankton van de Java-zee hebben we dieren
o. a. Chaetognathen kunnen waarnemen, die Trichodesmium
erythraeum EHRBG. verslonden hadden (1).
Enkele andere algemeene feiten kunnen nog opgemerkt
worden.
Zoo valt het op, dat in de landen met een koud klimaat,
de Diatomeën en gedeeltelijk ook de Desmidiaceën meer vertegenwoordigd zijn. De landen met een gematigd klimaat zijn in
het algemeen rijker aan draadwieren en ééncellige groenwieren.
Treden we nu meer in bijzonderheden.
De groepeering der levende wezens op een bepaalde
plaats is het gevolg van de bestaande levensomstandigheden,
waaruit dus volgt, dat wanneer we de invloeden kennen, welke
deze verschillende omstandigheden op de groepeering der
levende wezens uitoefenen, we in een bepaald geval ook de
levensomstandigheden kunnen afleiden uit de kennis der organismen, die op de plaats voorkomen.
Het is nu in veel gevallen gemakkelijker na te gaan welke
organismen ergens voorkomen, dan wel alle factoren, die het
leven beïnvloeden, te onderzoeken. Dit heeft tot het resultaat geleid dat men in de praktijk zeer dikwijls nagaat welke
microorganismen in een bepaald water voorkomen om gevolgtrekkingen over den toestand van het water te maken.
Voornamelijk van een hygiënisch standpunt gaat men zoo
te werk. Beginnen we dus met de oekologie der microórga.
nismen van een hygiënisch standpunt en wel omdat men hier
het verst gevorderd is. KOLKWITZ en MARSSON, de grondleggers van de oecologie der microorganismen in verband met de
hygiëne, hebben twee groepen opgebouwd.
Ze onderscheiden saprobe en katharobe organismen. De
saprobe organismen leven in verontreinigd, de katharobe in
zuiver water.
Volgens de graad van verontreiniging worden de saproben
nu weer onderverdeeld in poly, meso- en oligo-saproben. De
beteekenis van deze woorden wordt duidelijk wanneer men
hun Grieksche oorsprong nagaat.
(1) VAN OYE, P. Untersuchungen fiber die Chaetognathen des
Javameeres. Contributions à la faune des Indes Néerlandaises. Tome I.

Fasc. IV, 1918, p. 49.

168 Sapros beteekent verrot, stinkend, vuil ; katharos wil
zeggen rein, zonder vuil. Terwijl oligos wil zeggen : weinig,
gering, onbeduidend ; mesos : middelmatig, matig en polus hier
in de beteekenis van sterk gebruikt is.
Bovengenoemde onderzoekers hebben hun indeeling in
alle bijzonderheden uitgewerkt (1).
Hun tabellen zijn zeer nauwkeurig en zeer gedetailleerd.
Dr. G. ROMIJN (2) van 's Hertogenbosch, heeft voor Nederland het systeem van KOLKWITZ en MARSSON in overzichtelijke
tabellen gebracht, die door hun beknoptheid gemakkelijker zijn
voor het gebruik. We willen deze hier overschrijven :

a) Polysaprobe organismen.
Sphaerotilus nafans.
Zoogloea ramigera.
Vorticella microstoma.
Beggiatoa alba.
Lamprocystis roseopersicina.
Euglena viridis.
Polytoma uvella.
Paramaecium caudatum.
Colpidium colpoda.
Carchesium Lachmanni.
Oscillatoria Froelichii.
Hantzschia amphyoxis.
Stentor coeruleus.
Spirostomum ambiguum.
Stigeoclonium tenue.
b) Mesosabrobe organismen.
Leptomilus lacteus.
Rotifer vulgaris.
(1) KOLKWITZ, R. and M. MARSSON, Oekologie der p f lanzlichen
Saprobien. Ber. d. d. bot. Gesells. Bd. XXVL, 1908, p. 505-519.
KOLKWITZ, R. and M. MARSSON, Oekologie der tierischen Saprobien. Intern. Rev. d. Ges. Hydrob. and Hydrographie. Bd. II, 1909,

p. 126-152.

(2) ROMIJN, G. De biologische beoordeeling van het water naar
flora en fauna. Bijvoegsel Chemisch Weekblad, 30 Mei 1908.
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Phormidium autumnale.
Spirogyrasoorten.
Cyclops strenuus.
Triarthra longiseta.
Stylonichia mytilus.
Amoeba proteus.
Arcella vulgaris.
Actinophrys sol.
Melosira varians.
Daphnia pulex.
c) Oligosaprobe organismen.

Volvox aureus.
Leptodora hyalina.
Bosmina longirostris.
Polyarthra platyptera.
Anuraea cochlearis.
Pediastrum duplex.
Scenedesmus quadricauda.
Closterium acerosum.
Richteriella botryoides.
Diatoma vulgare.
Synura uvella.
Asterionella gracillima.
Batrachopermum moniliforme.
d) Katharobe organismen.

Hyalodaphnia kahlbergensis.
Ceratium hirundinella.
Vorticella nebulifera.
Chantransia chalybea.
Fragilaria crotonensis.
De organismen die de grootste beteekenis voor de beoordeeling van het water hebben, moeten 1 o) enkel in een bepaalde
graad van zuiverheid van het water voorkomen, 2°) regelmatig
te vinden zijn in water, dat aan hun levensvereischten voldoet,
3° in voorkomend geval steeds in groote hoeveelheid aanwezig zijn.
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Weinig organismen beantwoorden aan deze eischen. In
veel gevallen zal men in een oligosaprobe omgeving wel eens
een mesosaproob ontmoeten of iets dergelijks, maar een overzicht van de meest voorkomende organismen leert ons dadelijk
onder welke categorie het onderzochte water moet gerangschikt worden.
Is het voorkomen der microorganismen van bovengenoemde tabellen aan toevallige en locale veranderingen onderhevig, de indeeling heeft niettemin een groote praktische waarde
wanneer ze oordeelkundig wordt toegepast, Vindt men echter
bepaalde organismen, die als specifiek kunnen beschouwd worden, dan is alle twijfel opgeheven.
We kunnen hier als voorbeeld nemen : Beggiatoa mirabilis COHN, welke we o. m. in het water van de oude havengeul
te Batavia terugvonden (1).
Bekijken we de tabellen van KOLKWITZ en MARSSON van
een zuiver biologisch standpunt dan zien we, dat we ze ook
nog op een andere wijze kunnen rangschikken, n. 1. zoo dat
alleen rekening gehouden wordt met het aantal soorten van
elke familie.
Op die wijze heb ik de tabellen van genoemde auteurs
samengevat en het volgen resultaat bekomen.
PLANTEN.

Polysaproben.

Schizomyceten 18 soorten.
Myxophyceën
1 soort.
1
„
Flagellaten
Chlorophyceën 1 „
Sterk mesosaproben.

Myxophyceën 12 soorten.
„
Schizophyceten 7
„
Chlorophyceën 6
Flagellaten
„
5
Diatomeën
3 „
(1) VAN OYE, P. Inleiding to t de prak tische s t udie der microórganismen. Teijsmannia, 1917, p. 399.
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Zwak mesosaproben.
Chlorophyceën 33 soorten.
Diatomeën
„
29
17
„
Flagellaten
Myxophyceën 4 „
2
„
Schizomyceten
Oliogasaproben.
Diatomeën
56 soorten.
Chlorophyceën 47 „
Flagellaten
22
„
Myxophyceën 17 „
4
Schizomyceten
Zoo gerangschikt leert ons deze tabel dat in zeer onzuiver
water de Schizomyceten overwegend voorkomen, in sterk
mesosaproob water de Myxophyceën, in zwak mesosaproob
de Chlorophyceën en in Oligosaproob komen voornamelijk
Diatomeën voor.
Het zijn niet de tabellen van KOLKWITZ en MARSSON die
ons op die gedachte gebracht hebben. De gegevens dezer
auteurs zijn enkel onze zienswijze komen bevestigen. Het was
ons namelijk opgevallen bij het onderzoek der meertjes, of
sitoe's, op Java, in het belang der visscherij, dat we op verschillende tijdstippen niet alleen groepeeringen van organismen
vonden, die gemakkelijk in het systeem van KOLKWITZ en
MARSSON terug te brengen waren, maar ook nog, dat steeds
een bepaalde groep overheerschend was. Hieruit concludeerden we, dat bij de biologische zelfreiniging bepaalde families
quantitatief steeds in dezelfde orde moeten overheerschen.
Nu namen we de tabellen van genoemde auteurs ter hand
en rangschikten de talrijke, opgesomde soorten volgens de
families als boven opgegeven en het resultaat klopte met onze
zienswijze.
We kunnen ons nu aan de hand van deze feiten reeds een
idee vormen van den toestand van het water enkel door het
algemeen karakter van het plankton na te gaan. Al naar gelang
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een bepaalde familie quantitatief overheerscht kunnen we reeds
een conclusie trekken en wel als volgt :
Schizomyceten = polysaproob.
Myxophyceën = sterk mesosaproob.
Chlorophyceën = zwak mesosaproob.
= oligosaproob.
Diatomeën
Het spreekt echter vanzelf, dat een nauwkeuriger onderzoek niet mag achterwege blijven, want alleen dit geeft zekere
resultaten.
In de praktijk kan het echter voorkomen, dat een vlugge
beoordeeling gewenscht is.
Wil men dit alles nu proefondervindelijk nagaan dan neme
men een aquarium, waarin sterk verontreinigd water gebracht
wordt. Gaat men nu op geregelde tijden het water microscopisch na, dan ziet men de volgende groepen quantitatief in
bovengenoemde volgorde overheerschen.
De groep der Myxophyceën kan wel eens als overwegend
voorkomend uitvallen, wat dan aan bijzondere biologische
omstandigheden te wijten is.
Doen we nu hetzelfde ten opzichte der fauna der verschillende wateren dan krijgen we :
DIEREN.

Polysaproben.

Flagellaten 12 soorten.
Ciliaten
3
„
„
Rhizopoden 2
Sterk mesosaproben.

Flagellaten 41 soorten.
Ciliaten
32
„
Rotatoriën 13
„
Rhizopoden 7
„
Zwak mesosaproob.

Ciliaten
62 soorten.
Rotatoriën 58
„
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„
Rhizopoden 17
Flagellaten 16
„
Oligosaproben.
Crustaceën 33 soorten.
Rotatoriën 25
„
Ciliaten
20
„
Rhizopoden 15
„
„
Flagellaten 4
De volgorde ten opzichte van het quantitatieve voorkomen der groepen is hier dus
Flagellaten
= polysaproob.
Ciliaten (-{- Flagellaten) = sterk mesosaproob.
Rotatoriën (± Ciliaten) = zwak mesosaproob.
Crustaceën en Rotatoriën oligosaproob.
Houdt men zich aan het groote systeem dan zijn er sommige feiten, die in schijn niet overeenstemmen, doch vergeten
we niet, dat een groep, die maar betrekkelijk weinig soorten
telt, nooit overwegen kan voor wat betreft het aantal soorten, terwijl toch het aantal individuën van een soort verreweg
overheerschend kan zijn.
Verder spreekt het vanzelf, dat deze ruwe rangschikking
nooit uitsluitend mag toegepast worden, de vergelijking van
alle gegevens is de eenige betrouwbare basis voor een te
maken conclusie.
Water, waar Bryozoën (1) in voorkomen, is altijd zuiver
of behelst hoogstens zwak mesosaprobe organismen. Bryozoën,
die meestal in kleine koloniën leven, kunnen nooit overwegend
voorkomen, maar hun aanwezigheid is kenmerkend.
De beteekenis voor de praktijk van de groepeeringen der
wateren naar de voorkomende microorganismen is tweërlei n.l.
eerstens als biologisch midden voor visschen.
(1) LAMPERT, K. Das Leben der Binnengewasser. Auh. III, p. 40.
LOPPENS, K. Bryozoaires marins et fluviatiles de la Belgique. Ann.

Soc. Zoal. et Malac. Belg. T. XLI: 1906, p. 286.
Id. Les Bryozoaires d'eau douce. Ann. Biol. Lac. T. III, 1908.
VAN OYE, P. Zoetwaterbryozoën, Tropische Natuur, V, 1916,
p. 186.
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Het is soms van het grootste belang voor de visscherij te
weten, welke organismen in een bepaald water aanwezig zijn,
of wel welke organismen in het water voorkomen dat men in
vischvijvers wil brengen. Is het water te sterk verontreinigd,
dan is het geraden de toevoer ervan te staken.
Voor hygiënische doeleinden is het biologisch onderzoek
van het water niet minder belangrijk.
De kundige bestuurder van het chemisch en bacteriologisch
laboratorium der stad Gent, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, zegt
hierover (1) :
" Het spreekt vanzelf, dat water, hetwelk levende organismen inhoudt, niet als drinkwater kan gebruikt worden ; dikwijls
echter kan het gebeuren dat, al wijst het onderzoek ook de
aanwezigheid aan van het een of ander levend wezen, het
water na een eenvoudige behandeling, de filtratie b. v. toch
zal kunnen benut worden. Het biologisch wateronderzoek is
dus onontbeerlijk voor de beoordeeling van het oppervlakte
water en voor het aanwijzen van de doelmatigste zuiveringsmethoden om dit water tot drinkwater geschikt te maken. "
Waar we ons hier niet met de praktijk willen bezighouden,
kunnen we ook niet den toestand in Indië in dit opzicht nagaan,
maar het onderwerp is te belangrijk, om niet even aan te stippen, dat in alle opzichten wenschelijk zou wezen in Indië een
microbioloog aan te stellen. Er moet tevens op gewezen worden
dat we het woord microbiologie hier in den ruimsten zin
gebruiken, dus omvattend bacteriologie, protozoólogie en protophytologie (2).
Naast de indeeling van KOLKwITZ en MARSSON bestaat
ten opzichte van het hygiënisch standpunt nog deze van den
Amerikaan G. WHIPPLE. Zooals in de inleiding tot de studie
der microorganismen (3) gezegd werd, onderscheidt WHIPPLE
aan het water in gewone omstandigheden een geur, welke of
aromatisch, of grasachtig of vischachtig is.
(1) VANDEVELDE, A.-J.-J. Het water in het dagelijksch leven.

Gent, 1909, p. 139.
(2) VAN OYE, P. Microbiologie in de Tropen, speciaal in Nederl.
Indië. Natuurw. Tijdschr. Antwerpen, 1920, p. 8-10.
(3) VAN OYE, P. Inleiding tot de praktische studie der zoetwatermicroórganismen. Teysmannia, 1917, p. 399.
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F. A. FOREL (1) had voor het meer van Geneve reeds de
aandacht gevestigd op het feit, dat bij tijden het water van het
meer een vischgeur verspreidt. Hij kon toen echter geen verklaring geven, maar sprak het vermoeden uit dat het planktonten
waren, die deze geur zouden te weeg brengen.
WHIPPLE heeft dit onderwerp later grondig onderzocht
en aan hem zijn de eerste systematisch doorgezette onderzoekingen in dit opzicht te danken.
Deze geur is afhankelijk van bepaalde microorganismen.
Zooals bekend kunnen onder zekere voorwaarden sommige soorten van protophyten of protozoën zich ineens bijzonder talrijk vermenigvuldigen.
Is dit nu het geval met een der soorten die een bepaalde
geur aan het water geven dan kan men, wanneer men deze geur
waarneemt, het voorkomen in groote hoeveelheid van het
organisme waarnemen.
Overziet men de lijst van WHIPPLE dan kan men opmerken, dat de aromatische geur teweeggebracht wordt in de
meeste gevallen door Diatomaceën, de grasachtige door Myxophyceën, en de vischachtige door Protozoën.
Niet alle Diatomeën, Myxophyceën of Protozoën geven een
aromatische, respectievelijk een grasachtige of vischachtige geur.
WHIPPLE heeft de volgende lijst opgesteld.
Aromatische geur.
Diatomaceae. Asterionella
Cyclotella
Meridion
Tabellaria
Pro tozoa.
Cryptomonas
Malomonas

— geraniumachtig.

lichtelijk aromatisch.
— aromatisch.
--• als viooltje.
t

Grasachtige geur.
--- grasachtig als groen hoorn.
Myxophyceae. Anabaena
Rivularia
^– grasachtig.
Clathrocystis
— zacht grassig.
Coelosphaerium
Aphanizomenon — grasachtig.

(1) FOREL, F.-A. Le Léman. Monographie limnologique. T. II.
Lausanne, 1895.
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Chlorophyceae. Volvox --• vischachtig.
Eudorina.
Pandorina.
Dictyosphaerium.
Pro tozoa.
Llroglena,
Synura.
Dinobrion.
Bursaria.
Peridinium.
Glenodinium.

Zooals uit de bijgevoegde nadere omschrijving te zien is,
hebben de verschillende soorten een bijzondere geur en zijn de
termen aromatisch, grasachtig en vischachtig maar verzamelnamen. De ervaring leert in deze het onderscheid, men zou
eigenlijk bij elk geval moeten zetten geur : sui generis, wat
echter niets zegt, tenzij men het bij ondervinding moet leeren.
Een bijzonder geval van grasachtige geur hebben we
kunnen waarnemen te PANDJALOE (Preanger Regentschappen,
Java).
In October 1919 vonden we na onderzoek van het water
volgens de methode van WHIPPLE een speciale grasachtige,
meer hooiachtige geur. De voorkomende organismen werden
microscopisch nagegaan en we vonden een buitengewone
hoeveelheid van een bijzondere alge tot de groep der Myxophyceën behoorend en tot nog toe enkel op Java gevonden
n.l. Anabaenopsis raciborski. J. WoLosz.
De volgende dagen was de geur verdwenen en tevens
kwam genoemde Anabaenopsis in veel mindere hoeveelheid
voor (1).
*
* *

Gaan we nu de verschillende factoren na, die het voorkomen der microorganismen beïnvloeden.
Men onderscheidt hier :
1) Climaterische factoren (licht, temperatuur, regen, wind).
(1) VAN OYE, P. Einteilung der Binnengewsser Javas. Intern.
Revue d. ges. Hydrobiol. and Hydrograph. X, 1922, p. 18.
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2) Physische en chemische factoren (mechanische werking,
vervuild water en opgeloste stoffen).
3) Biologische factoren (voorkomen van planten en dieren).
In dit stuk willen we ons enkel met de eerste groep bezig
houden.

Climaterische factoren,
Licht.

Met uitzondering der thalophyten en bacteriën hebben
alle wieren licht noodig om te kunnen leven. Het is de factor
die het leven der wieren het meest beïnvloedt, voornamelijk,
wat de verspreiding en het quantitatieve voorkomen betreft.
Zoodra men doordrongen was van de groote invloed van
het licht op het leven der wieren die in het water voorkomen,
heeft men getracht op verschillende wijzen de diepte te meten
tot waar het licht in het water doordrong (1).
De lichtsterkte moet voldoende sterk wezen, om de assimilatie mogelijk te maken. Water van donkere putten, grotten
en zeer beschaduwde plaatsen zal steeds arm zijn aan algen.
Daarentegen zal het water, dat aan het volle zonlicht is
blootgesteld, het grootst aantal wieren herbergen, tenzij hier
een andere factor tusschen beide kwam, die een nadeelige
invloed op de ontwikkeling der wieren heeft.
In de meeste gevallen komen er geen zoetwaterwieren
meer onder de 40 M. voor. Tot nog toe beschikken we over
geen gegevens, betreffende de tropen in dit opzicht. Volgens
SCHMILDE zouden er Diatomeën in het Nyassameer tot onder
200 M. diepte voorkomen.
BERTHOLD die de eerste grondige oekologische studie
schreef over de wieren, die in de Golf van Napels voorkomen,
heeft ook het eerste de aandacht erop gevestigd, dat de verschillende wiersoorten zich bij één bepaalde lichtintensiteit het
best ontwikkelen.
(1) Voor de meest gebruikelijke onderzoekingsmethoden, zie
VAN OYÉ, P. Inleiding tot de praktische studie der zoetwatermicroorganismen. Teijsmannia, 1917, p. 381. Meer gedetailleerd, STEUER, A.
Planktonkunde, 1910. STEINER, G., Untersuchungsver fahren und Hilt's-

mittel zur Erforschung der Lebewelt der Gewásser, 1919, p. 39.
Verst. 1922

25
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Voor alle levende wezens is er een minimum en een
maximum temperatuur ; buiten deze grenzen kunnen zij niet
leven. Voor elk levend wezen bestaat er ook een z. g. optimum temperatuur t. t. z. een warmtegraad binnen de minimum
en maximum grens, waarbij het wezen het beste gedijt.
De cultuurproeven o. a. van OLTMANNS hebben bewezen,
dat het optimum ook voor elke soort verschillend is. Door deze
vergelijking met de verhouding ten opzichte van de temperatuur
zijn de gebruikte termen met het oog op de verhouding tot het
licht duidelijk geworden.
OLTMANNS onderscheidt ten opzichte van het licht euryphotische en stenophotische algen, waarmede bedoeld wordt, in
het eerste geval wieren, waarvan minimum en maximum der
noodige lichtsterkte ver van elkaar verwijderd liggen ; voor de
stenophotische integendeel liggen de twee uiterste grenzen
dicht bij elkaar.
Hieruit is op te maken dat euryphotische algen algemeener
voorkomen als stenophotische. De eerste groeien evengoed in
de schaduw als in het volle licht.
Het verschil van lichtsterkte optimum heeft voor gevolg,
dat de algen zelfs in een klein meertje niet gelijk in diepte
verspreid zijn. Aan de oppervlakte vindt men de soorten, die
het meest licht noodig hebben, Zoo vindt men in het plankton
der meeren de Botryoccocus braunii KUETZ, steeds pan de
oppervlakte. In het meer van MANINDJAU op Sumatra's westkust vond ik in Oktober 1918 deze wiersoort in zeer groote
hoeveelheid, maar ze kwam hier slechts tot een diepte van
-{- 20 cm. voor.
Naarmate het licht dieper in het water dringt, vermindert
het steeds in intensiteit en men mag aannemen, dat onder
100 M. diepte, praktisch gesproken geen voldoende licht meer
voorkomt voor een normale ontwikkeling der wieren.
Nauwkeurige onderzoekingen werden hieromtrent door
verschillende autoren genomen ; de resultaten zijn volgens de
omstandigheden zeer uiteenloopend. Wij houden ons hier aan
een gemiddelde en verwaarloozen daarbij de uitzonderingen en
bijzondere gevallen.
Ten opzichte van de diepte, in verband met de lichtsterkte
kan men een onderscheid maken tusschen een photische en
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dysphotische flora, terwijl men slechts van een aphotische

fauna spreken kan.
De photische flora is deze, die in het bovenste gedeelte
voorkomt, waar veel licht in het water dringt. De dysphotische
is deze, die zich met minder licht tevreden moet stellen. Men
kan 10 M. als de grens tusschen deze beide aannemen.
De dysphotische flora werd voor het meer van Ngebel
(Madioen) door Dr. S. H. KOORDERS beschreven; hieruit blijkt,
dat in dit meer onder andere volgende soorten voorkomen :
Synedra acus KUETZ.
Denticula elegans KUETZ.
Amphora ovalis KUETZ.
Nitzschia palea W. S. M.
Sceptroneis erinacea SCHUETT.
Mastogloia spec.
Navicula spec.
Paralia sulcata CLEVE.
Cocconeis placentula EHRBG.
Surirella splendida KUETZ.
Melosira spec.
Homoeocladia martiana Ag.
Fragillaria spec.

Dus uitsluitend Diatomeën. (Schizomyzeten laten we hier
buiten beschouwing).
Dr. KOORDERS (1) merkt nog op, dat voor de tusschen
39 en 47 M. diepte gevonden planten, het ontbreken van zuiver
bladgroen en de groote armoede aan kleurstof der Diatomeën
kenmerkend was. Dit was wel te verwachten en strookt heelemaal met alles wat men wist en sinds dien gevonden heeft
betreffende de dysphotische flora.
Het licht wordt gedeeltelijk aan de oppervlakte teruggekaatst en dringt slechts voor een deel in het water.
Volgens CHODAT is dit de oorzaak waarom de meeste
wieren zoo bijzonder sterk groen gekleurd zijn.
In het meer van PANDJOELA (Preanger Regentschappen, Java)
heb ik kunnen opmerken, dat de groenwieren in den drogen
(1) KOORDERS, S.-H. Notiz ober die dysphotische Flora eines Siisswassersees in Java. Nederl. Kruidk. Archief, 3e Seriell, 2e st. (Herdrukt

in Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië. LXI, afl. 3, 1901.)
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tijd, wanneer weinig slib voorkomt, minder sterk gekleurd zijn
als in den regentijd, wanneer er veel slib in het water is. Van
den anderen kant heb ik o. a. in October 1919 kunnen opmerken, dat wieren in den modderigen bodem van leege vischvijvers rondom het meer veel intenser groen waren als dezelfde
soorten uit het water van het meer.
CHODAT wijst erop, dat het enkel de steeng
in aan den rand
van een meer zijn die met Ulothrix, Spyrogyra en Clado.
phora begroeid zijn. Onder 10 M. worden deze wieren reeds
zeldzaam.
De wieren, die aan te schel licht zijn blootgesteld vormen
een pigment.
Zoo de Botryococcus braunii KUETZ die zich drijvende
houdt door de aanwezigheid van een olie. Wanneer het licht
zeer schel is dan wordt de olie rood. Dit gebeurt voornamelijk
bij schel winterlicht.
Het tropische licht is eenigszins anders en zoo konden we
opmerken dat roodgekleurde exemplaren van Botryococcus
braunii KUETZ hier uiterst zeldzaam zijn.
Volvocaceën (Haematococcus en Pandorina) die volgens
CHODAT ook speciaal aan de oppervlakte voorkomen, zijn in
Indië zeldzamer als in Europa.
CH. BERNARD vond Pandorina te Buitenzorg in kleine
gecementeerde waterbakjes en in een kleine vijver te Batavia.
Voor zoover onze onderzoekingen tot nog toe reiken, kunnen
we zeggen, dat de Pandorina morum geen soort is die regelmatig in het plankton der meeren in Indië te vinden is.
Hier kan men aannemen, dat het phytoplankton vooral in
de bovenste 5 M. voorkomt.
Op welke diepte algen in een bepaald meer in groot aantal
in het water aanwezig zijn en er gunstige levensvoorwaarden
aantreffen, is niet met zekerheid te zeggen. Dit hangt natuurlijk
af van de helderheid van het water, het licht, de temperatuur
en andere factoren.
We hebben als gemiddelde grens van het voorkomen van
algen 100 M. aangenomen. In zekere omstandigheden echter
heeft men algen op een diepte van 200 M. en meer aangetroffen. Dit wil echter niet zeggen, dat op de gekozen
grens van 100 M. de algen er in groot aantal aangetroffen
worden.
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Volgens J. HERIBAUD (1) zouden de diatomeën zich tot op
een diepte van 20 M. goed ontwikkelen terwijl ze in diepere
lagen een meer vegetatief leven zouden leiden.
FORTI neemt voor de Italiaansche meren de grens op meer
dan 50 M.
Volgens J. HERIBAUD (2) en J. COMJRE (3) zouden de
diatomeën ook in hun vorm beïnvloed worden door zeer sterk
licht. Deze onderzoekingen zullen echter nog moeten nagegaan worden alvorens we deze stelling als bewezen kunnen
aannemen.
Wat betreft de invloed van zeer schel licht moet ik hier
nog een persoonlijke meening mededeelen, die vermoedelijk
door veel algologen in twijfel zal getrokken worden. Het is
algemeen bekend, dat veel zoetwaterwieren een geleiachtig
omhulsel uitscheiden. Dit omhulsel dient in de eerste plaats om,
zooals G. S. WEST (4) zich uitdrukt hun zweefvermogen in het
plankton te verhoogen.
Een eigenaardige opmerking die ik in het meer van PAND-.
JALOE kon maken is dat de Desmidiaceën soorten in de bovenste
10 Cm. water meestal een zeer dik omhulsel vertoonen. Met
een weinig bruine kleurstof, " vesuvine ", was dit omhulsel
zeer duidelijk waar te nemen. Dezelfde soorten uit diepere
lagen - 1 M. hadden een veel minder dik omhulsel. Opmerkelijk is hierbij, dat het juist de bleekere individuen zijn, die het
groote omhulsel bezitten, terwijl de donker gekleurde (uit diepere lagen, zie boven) een minder dik omhulsel vertoonden.
Van den anderen kant bezaten dezelfde soorten uit de
modder ook een dunner omhulsel.
Uit deze feiten geloof ik te mogen afleiden :
dat het geleiachtige omhulsel der Desmidiaceën wel ten doel
heeft het zweefvermogen te verhoogen, doch in zekere omstan(1) HERIBAUD, J. Les diatomées fossiles de l'Auvergne. Paris,1893.
(2) HERIBAUD, J. De l'ini'luence de la lumière et de l'altitude sur la
striation des valves des diatomées. C. R. Ac. des Sc. Janvier 1894.
(3) COMÉRE, J. De l'action du milieu considerée dans ses rapports
avec la distribution generale des argues d'eau douce. Bull. soc. botan.
de France. T. LX, mém. 25, 1913.
(4) G. S. WEST. Algae. Volume 1, 1916, p. 355.
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digheden ook nog om een beschutting te vormen tegen te schel
licht. Het slijmomhulsel der Desmidiaceën dient ook voor de
voortbeweging en KLEBS heeft o. a. aangetoond, dat bij Cosmarium, Penium en Closterium-soorten de slijmafscheiding,
zeer vlug kan geschieden. In ons geval hebben we het
echter over het verschil in grootte der omhulsels van dezelfde
soort op denzelfden tijd gevangen, maar de eene aan de oppervlakte, de andere onder 1 M. diepte.
Men herinnere zich hierbij slechts dat bij de M yxoph yceën
iets dergelijks voorkomt, waar o. a. in de geslachten Scytonema
en Stigonema er een geleiachtige scheede gevormd wordt, bij
die soorten, die aan zeer sterk licht blootgesteld zijn. Deze
scheede kan ook door verschillende pigmenten gekleurd worden.
Bij de laatste kan men ook waarnemen, dat de soorten
zonder gekleurde scheede in meer beschaduwde plaatsen leven.
Bij de epiphytische wieren van de familie Trentepohlia,
heeft het sterke licht voor gevolg, dat deze planten zich
beschutten door het voortbrengen van een bijzondere kleurstof,
de myxoporphyrine. Trentepohlia-soorten komen veel op de
boomen in Indië als een donkerroode polster voor.
Hier kan men nog opmerken, dat de soorten, die aan het
directe zonlicht zijn blootgesteld, een intenser roode kleur
hebben als andere (1).
Zoo vond ik vaak tusschen de wortels van Asplenium
nidus, Trentopohlia en steeds kon ik opmerken, dat de wieren
hier veel minder sterk gekleurd waren als wanneer ze direct op
de stam zaten.
Eindelijk heb ik meermalen den toestand in de natuur
nagegaan en telkens was het resultaat hetzelfde.
Neemt men Trentepohlia van een boomstam en snijdt
men heel voorzichtig de buitenste draden af, dan hebben ze
alle onder de microscoop een okerroode kleur. Neemt men nu
draden van de zijde, die tegen den stam aangedrukt was, dan
komen er veel lichtgroene draden in voor en de roodgekleurde
zijn geelachtig bloedrood.
Eindelijk kan men in sommige draden de kleurverschillen
op elkaar zien volgen. Het begin is lichtgroen, weldra ziet men
(1) VAN OYE, P. Uit de biologie van een luchtwier. De Tropische
Natuur XI, 1922, p. 7-11.
Biologische Beohachtungen an Trentepohlia auf Java (in druk).
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eenige rose vlekken, terwijl het groene pigment verdwijnt en
het buitenste eind donker bruinrood is.
De chlorophyle wordt heelemaal door de haematochro..
mine onzichtbaar.
De Trentepohlia zoekt de meest in het zonlicht gelegen
plaatsen. W. en G. S. WEST (1) wijzen hier ook op voor een
soort, die op den stam van boomen leeft in Ceylon.
Eindelijk kunnen we nog mededeelen, dat wanneer we
nagaan hoe de lagere epiphyten op de stammen der boomen
verspreid zijn, de okerroode Trentepohlia in de meeste gevallen
aan de Zuidkant der boomen te vinden is (2).
Ten slotte zij erop gewezen dat de Trentepohlia's een
schel roode kleur hebben in den drogen tijd, wanneer er veel
licht is en een donkerder groenachtig roode kleur vertoonen in
den regentijd, wanneer de lichtintensiteit minder sterk is.
Er komen ook wiersoorten voor, die in de duisternis
leven; zoo heeft men soorten van het geslacht Nostoc der
Myxophyceën in donkere grotten gevonden.
Men heeft ook Halosphaera viridis op diepten van 1000
en 2000 M. in den Oceaan gevonden.
Eindelijk hebben BOUILHAC (3) en RADAIS (4) proefondervindelijk bewezen, dat zekere wieren nog kunnen leven en zich
vermenigvuldigen in een duisternis waar zeer gevoelige photographische platen niet eens gesluierd waren.
De invloed van het licht is voornamelijk nagegaan bij de
zeewieren, zoodat men hier reeds veel meer en veel nauwkeuriger gegevens over heeft.
Hoe belangrijk het licht is in de biologie der wieren wordt
duidelijk uit het feit, dat J. REINKE voor de verschillende vor(1) W. en G. S. WEST. A contribution to the fresh-water algae
Trans. Linn. soc. of London. Vol. VI, part. 3, 2nd ser.
Bot. 1902.
(2) VAN OYE, P. Influence des facteurs climatiques sur la répartition
des épiphytes a la surface des troncs d'arbres a Java. Revue générale de
botanique XXXIII, 1921, 161-176.
(3) BOUILHAC, R. Sur la végétation dune plante verte, le Nostoc
puncttforme a l'obscurité absolue. C. R. Ac. des Sc., 1898.
of Ceylon.

(4) RADAIS. Sur la culture pure dune Algue verte : formation de
chlorophylle a l'obscurité. C. R. Ac, des Sc. Paris, 1900.
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men der Caulerpa-soorten een speciale aanpassing aan het
licht kon aantoonen. Dit lijkt sterk overdreven. Reeds door
een oppervlakkige beschouwing der Caulerpa's in de baai van
Batavia, wordt men echter getroffen door den stand dezer
algensoorten tegenover het licht. We moeten dus wel aannemen, dat er veel waars in REINKE ' s bewering is.
Temperatuur.
De belangrijkheid van de temperatuur ten opzichte der
biologie der algen is zeer verschillend volgens de landen.
In de gematigde streken is de jaarlijksche temperatuurschommeling zeker een der belangrijkste biologische factoren.
In de tropen integendeel is haar invloed van veel minder
beteekenis.
Blijven we eerst bij de algemeenheden. We zien, dat evenals voor het licht ook voor de temperatuur elk levend wezen
twee uiterste grenzen vertoont, die niet mogen overschreden
worden, zonder dat de levensfunctie ophoudt. De laagste grens
is het minimum, de hoogste het maximum. Het is echter slechts
bij een bepaalde temperatuur tusschen minimum en maximum
gelegen, dat de levensfunctiën het vlugst en op geheel normale
wijze zich voordoen. Deze temperatuur wordt het optimum
genoemd, omdat dan het leven van het organisme zijn hoogste
ontwikkeling bereikt.
Wij hebben gezien, dat voor elk levend wezen de temperatuur een minimum, een optimum en een maximum vertoont;
ook elk wier bezit zijn eigen minimum, optimum en maximum.
Bij de wieren komen er soorten voor, waar de uitersten
zeer uit elkaar gelegen zijn, het zijn de eurythermen. Ze zijn,
dit ligt er reeds in opgesloten, de cosmopolieten onder de
wieren : ze kunnen zich aan alle klimaten aanpassen.
De stenothermen integendeel, zijn die soorten waar de
uitersten van minimum en maximum temperatuur zeer dicht bij
elkaar gelegen zijn. Deze soorten komen alleen voor in de
landen waar het klimaat aan deze eischen beantwoordt. Ze zijn
natuurlijk zeer gelocaliseerd. Hun aantal is gering.
Vermoedelijk moeten hieronder o.a. het geslacht Pitophora
en veel soorten van Trentepohlia (Chroólepidaceae) gerangschikt
worden.
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het water ten opzichte van de temperatuur in verband met het
leven, deze, dat het water de grootste dichtheid aan 4 gr. C. bezit;
ten gevolge hiervan daalt het water van de oppervlakte naarmate het afkoelt en voordat de temperatuur van een meer in
zijn geheel tot 4 gr. C. gedaald is, kan geen ijslaag gevormd
worden.
Heeft het water van het geheele meer 4 gr. C. bereikt, dan
gaat de afkoeling zeer langzaam verder, waardoor het meer
niet tot op den bodem bevriest.
Op deze wijze kunnen de grootere dieren den winter onder
de ijslaag ongestoord doorbrengen.
Het groote verschil tusschen zomer en winter temperatuur
in de gematigde streken, heeft nog voor gevolg, dat het water
van elk meer, 2 maal per jaar geheel omgewoeld wordt.
Immers in den zomer zijn de bovenste lagen die aan het
directe zonlicht zijn blootgesteld, het warmste, terwijl de temperatuur afneemt en in de meren, die meer dan 50 M. diep
zijn, onderaan slechts 4 gr. C. warmte heeft.
In den winter is het andersom, het warmste water heeft
4 gr. C. en bevindt zich beneden ; het koudste van minder dan
4 gr. C. bevindt zich bovenaan.
Gesteld dat we nagaan, wat er gebeurt in de maanden
Februari en Maart dan zien we de ijskorst dooien, het water
wordt warm tot het geheel 4 gr. C. heeft. Nu pas kan het oppervlakte-water warmer worden en krijgen we weer de zomer
stratificatie. Hierop volgt opnieuw een afkoeling van de opperste lagen, die dus zwaarder worden en weer naar beneden
zakken, terwijl warmer water van beneden naar boven komt,
tot het geheel weer 4 gr. C. heeft en dus de overgang tot de
omgekeerde thermische stratificatie geëindigd is.
Het spreekt vanzelf, dat de bewegingen van het water,
voornamelijk teweeggebracht door den wind, hier ook een
groote rol spelen.
In kleinere meren, die niet dieper dan 30 tot 40 M. diep
zijn, zal dus elk jaar de geheele massa van het water twee maal
omgewoeld worden.
Waar de diepte zoo groot is, dat de onderste lagen nooit
meer dan 4 gr. C. warm zijn, blijft het onderste gedeelte van het
water het geheele jaar door in diepe rust.
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In de tropen is alles heel anders ; nooit bereikt het
oppervlakte-water 4 gr. C. zoodat een omgekeerde thermische
stratificatie hier ook nooit voorkomt. Het gevolg is, dat het
water van meertjes nooit in zijn geheel omwoeld wordt.
Waar nu de vruchtbaarheid van een meer voor het grootste gedeelte zijn oorsprong vindt in de opgeloste stoffen,
komende van de bodem, kan een grootere armoede aan plankton in eenigszins diepere meren in de tropen ons geenszins
verwonderen.
Een ander belangrijk punt voor de biologie van het
water in de tropen is het feit, dat het water een zeer slechte
warmtegeleider is. Waar de dag en nacht temperatuur soms
zeer verschillend kan zijn, zou het voor de lagere organismen
zeer schadelijk wezen, indien het geheele jaar door de temperatuur van het water in 24 uren telkens tusschen ± 10 gr. C
schommelde.
Terwijl b. v. te PANDJALOE de temperatuurs-schommelingen per dag gemiddeld 10 gr. C zijn, overschrijdt het verschil tusschen dag en nacht temperatuur van het water nooit
3 gr. Celsius.
De waterbewoners leven hie r dus in een zeer gelijkmatige
omgeving, voor wat de temperatuur betreft.
In de zeer ondiepe vischvijvers is de toestand eenigszins
anders, maar hier zien we dan ook een andere levensgemeenschap.
Een zeer groot verschil ten opzichte der belangrijkheid
van de temperatuur is, dat in de gematigde streken de temperatuur de periodiciteit regelt, terwijl dit niet het geval is in de
tropen.
In de landen met winters en zomers kan men een overeenstemming opmerken tusschen de verschillende opeenvolgende
levensgemeenschappen en het jaargetijde, met andere woorden
de veranderingen in de temperatuur.
In grootere meren kan de evolutie van de lagere organismen zeer regelmatig gebeuren, zonder beïnvloed te worden
door tijdelijke uitzonderingstemperaturen. Grootere uitgestrektheden water volgen slechts langzaam de temperatuursverschillen, met dit gevolg, dat korte uitzonderingstemperaturen geen
of slechts een zeer geringen invloed hebben.
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geheel anders. Hier komen in de eerste plaats vormen voor,
die zich vlug voortplanten en die in de modder leven en veel
sporen voortbrengen met een groot weerstandsvermogen.
Het meest treffende verschil in de biologie der microorganismen van blijvende meren en van voorbijgaande plassen, is
naar mijn meening wel, dat men in de laatste de uiterste aanpassing in snelheid en hoeveelheid van het voortplantingsvermogen aantreft, gepaard met een groot uithoudingsvermogen
ten opzichte van droogte en gedwongen latent leven, bij gemis
aan gunstige levensomstandigheden.
In wateren met een blijvend karakter daarentegen, zien we
de langzame, kalme evolutie, het zich steeds opnieuw aanpassen
aan veranderingen in de levensvoorwaarden, doch alles in
een gematigd, kalm tempo.
De jaarlijksche temperatuursveranderingen hebben op het
plankton in de tropen niet den minsten invloed, noch op het zee-,
noch op het zoetwaterplankton. De temperatuursverschillen
zijn op zichzelf reeds te gering en andere factoren zijn hier van
veel grooter belang.
Gedurende mijn onderzoekingen betreffende de biologie
van het plankton van de Java-zee, in 1915-16- en 17, heb ik
niet het minste verband tusschen de temperatuur en de veranderingen in het plankton kunnen waarnemen.
Hetzelfde is het geval ten opzichte van het meer van
PANDJALOE, dat nu reeds sinds 2 jaar regelmatig onderzocht
wordt en waar ik tot nog toe geen overeenkomst tusschen de
temperatuur en de biologie van het plankton kon waarnemen.
Er is hier dus ook een volkomen overeenstemming ten
opzichte van de biologie van zee- en zoetwaterplankton.
Ten opzichte der temperatuur nemen de epiphytische
algen in de tropen een bijzondere plaats in. We hebben reeds
de aandacht erop gevestigd dat de Chroolepiden voornamelijk
aan den Zuidkant van de boomen te vinden zijn. Veel soorten
leven op de bladeren en zijn dus steeds naar het licht gedraaid.
Maar dit heeft ook eene beteekenis ten opzichte der temperatuur, want hierdoor zijn deze wieren aan de directe zonnestralen blootgesteld en dus aan zeer hooge temperaturen. We
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weten echter, dat de cellen in de lucht een grooter weerstandsvermogen hebben ten opzichte van de temperatuur als in het
water.
Er bestaat een belangrijk verband tusschen temperatuur,
opgeloste gassen en opgeloste stoffen.
Hoe warmer het water, des te minder opgeloste gassen,
maar des te meer opgeloste voedingstollen en omgekeerd.
Vandaar dat men in kouder water een algenflora zal aantreffen, die veel zuurstof noodig heeft, in warmer water eene
die met minder tevreden is. Maar dit is tevens een uitleg,
waarom in vischvijvers de wierflora een geheel andere is als
in de meertjes.
De warmte heeft ook een zekeren invloed op de doorzichtigheid van het water. Wanneer tengevolge van de ongelijke
warmtegraad er verschillende lagen water zich opvolgen, die
dus ook elk een eigen dichtheid bezitten, zullen de lichtstralen
ook verschillende brekingen ondergaan. Wanneer de temperatuur van het water in alle diepten gelijk is, dan zal dit niet het
geval wezen.
Het gevolg hiervan is, dat in den winter b. v. in de
gematigde streken het water doorzichtiger is als in den zomer.
Men ziet hieruit ook, dat veel factoren, die de biologie
beïnvloeden, steeds in elkaar grijpen. Een uiteenzetting als de
onze is dus zuiver theoretisch. In de natuur kan men den invloed
van het licht, de temperatuur, de chemische samenstelling van
het water, enz., enz. niet scheiden. We moeten echter eerst
theoretisch elke factor nagaan om dan beter de levensgemeenschappen te begrijpen.
WHIPPLE onderscheidt ten opzichte der temperatuur drie
soorten van meren : die der poolstreken, der gematigde streken
en der tropen.
Bij de eerste heeft het water nooit meer dan 4 gr. C, in de
tropen nooit minder dan 4 gr. C. en die der gematigde streken
hebben in den winter minder, in den zomer meer dan 4 gr. C.
Anders gezegd, de meren der poolstreken vertoonen altijd
een omgekeerde thermische stratificatie d. w. z. de warmste
lagen zijn altijd beneden.
De meren der tropen bezitten steeds de gewone thermische
stratificatie, dus de warmste lagen zijn altijd boven.
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Ten laatste vertoonen de meren der gematigde streken in
den winter een omgekeerde en in den zomer een normale thermische stratificatie.

Regen.
Zien we een werk na betreffende de oecologische factoren
ten opzichte der algen in gematigde luchtstreken, dan zullen
we dadelijk opmerken dat
December
de regen en de wind van
minder belang zijn en dan
November
ook samen in een adem
afgehandeld worden.
Geheel anders is het
Oktober
in de tropen. Wel zijn de
invloeden dezelfde, maar
door de omstandigheden
September
is de uitwerking van veel
meer beteekenis.
Augustus
In den regentijd zijn
de levensomstandigheden
in sommige gevallen veel
Juli
gunstiger. De microflora
der voorbijgaande plassen
Juni
en wateren, kan natuurlijk
enkel voorkomen in de
regentijd.
Mei
De dichtheid van het
water zal in poelen en
April
kleinere meertjes aanmerkelijk verschillen met een
grootere of kleinere reMaart
genval.
Groote regenmassa's
slepen ook veel slib mede,
Februari
waardoor de doorzichtigheid van het water beïnJanuari
vloed wordt alsook de
kleur. Ze verslepen de losgeraakte algen van de eene
plaats naar de andere.
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de gematigde streken als voor de tropen. Het groote verschil
is echter dat de regens in de tropen de faktor zijn, die de
geheele periodiciteit der wieren te weeg brengen.
Wanneer we een regenkurve nemen van een bepaalde
plaats in Indië, kunnen we deze als eene weergave beschouwen
van de quantitatieve ontwikkeling van het plankton van die
plaats.
Dit geldt zoowel voor het zeeplankton als voor het
zoetwaterplankton. Nemen we b. v. de gemiddelde regenval te
Batavia, dan zien we de kurve in fig. 1 weergegeven. Gaan we
nu regelmatig quantitatief het plankton na, dan bemerken we,
dat de hoeveelheid plankton het geringst is in de droge
maanden en het grootst in den regentijd, terwijl tusschen beide
een steeds klimmende lijn waar te nemen is. Vanaf het toppunt
daalt de lijn weer tot in de maanden met den kleinsten
regenval.
De kurve van de quantitatieve ontwikkeling van het
plankton volgt zoo nauwkeurig de regenkurve, dat afwijkingen
van de eene terug te vinden zijn in de andere.
Zoo vonden we, dat het plankton van het meer van
PANDJALOE in October 1919 quantitatief veel te gering was.
Bij nader onderzoek bleek, dat de regenval in de maand
September van dit jaar, veel minder geweest was als de
gemiddelde.
Naast het feit, dat de quantitatieve ontwikkeling van het
plankton de regenkurve volgt, zien we echter nog een ander,
n. 1. dat de ontwikkelingskurve van het phytoplankton de
kurve van den regenval op ongeveer een tien tot veertien
dagen volgt, terwijl zoowat tien tot veertien later, de ontwikkelingskurve van het zooplankton volgt.
Dit feit hebben we in verschillende omstandigheden
kunnen waarnemen en in een geval zelfs numerisch kunnen
volgen.
Maken we b. v. de kurve van den regenval te Tasikr
malaja. We kunnen nu schematisch weergeven de ontwikkeling
van het phytoplankton en het zoóplankton door de kurve van
den regenval telkens op afstanden van ongeveer veertien dagen
tweemaal te herhalen.
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Het spreekt vanzelf, dat we hier slechts met een schematische voorstelling te doen hebben. In de eerste plaats mogen
we nooit uit het oog verliezen, dat de biologie geen mathesis
is en geen wet in alle mathemathische nauwkeurigheid zijn
toepassing in de biologie vindt.
Doch onze schematische voorstelling heeft een groot
praktisch belang en dit is niet zonder beteekenis voor de
toegepaste biologie.
De regen beïnvloedt in hooge mate de dichtheid van het
water ; en op deze wijze is die faktor weer onrechtstreeks
oorzaak van biologische bijzonderheden, welke we kunnen
waarnemen bij het nagaan van den invloed der dichtheid van
het water op de biologie der lagere organismen.
De regen is ook de voornaamste faktor, die de periodiciteit
der microflora en fauna regelt zoodat we nu niet alleen meer
a priori theoretisch mogen beweren, dat de regenval de
biologische periodiciteit in de tropen regelt, maar met zekerheid deze bewering als vaststaand moeten beschouwen.
We weten ook in het algemeen gesproken, dat in de
biologie alle factoren en onderdeelen in elkaar grijpen en nu
heeft het onderzoek van de ontwikkeling der epiphyten en
hunne verspreiding op zekere boomstammen me geleerd dat het
voorkomen der hoogere epiphyten afhankelijk is van de levens
cyclus der epiphytische wieren in casu voornamelijk Myxophyceën.
Immers uit mijn onderzoek blijkt, dat de natuur van het
substratum van geen invloed is, alleen het uiterlijke voorkomen.
Op gladde stammen, zooals op klapperboomen, Cocos nucifera
L., Pinangboomen, Areca catechu L. en andere, kunnen grootere
epiphyten niet leven, tenzij het substratum eerst voorbereid
wordt. Dit nu gebeurt door de wieren van de families Nostoc,
Rivularia, Oscillatoria en andere (1).
In den regentijd sijpelt het water langs deze boomstammen
en wel voornamelijk aan den bolronden kant. Hier ontwikkelt
zich een dunne laag van splijtwieren die later uitdrogen, maar
er blijft een dunne korst, die als aanhechtingsmiddel en voedsel
voor hoogere planten dient.
(1) VAN OYE, P. Sur l'écologie des epiphytes a la surface des
troncs d'arbres à Java (ter perse).

— 392 —
Eerst komen de mossen en de Trentepohlia*s, vooral de
eerste, dan komen de orchideëen en varens.
Op deze wijze zijn de lagere wieren van de groep der
Myxophyceën de directe oorzaak van het voorkomen van
epiphyten op de gladde stammen van klapperboomen en pinangboomen.
Op de boomstammen en op de steenen komt ook Pleurococcus vulgaris MENINGI-I. voor. Ook hier bestaat een verband
tusschen den regen en de ontwikkeling van deze wiersoort.
Pleurococcus komt op boomstammen vooral voor op droge
plaatsen, dus aan de holronde kant van gebogen klapperboamen, maar meestal op beschaduwde plaatsen en vooral in den
regentijd. Pleurococcus vergt dus een zekere graad van vochtigheid.
Wind.
De wind doet op verschillende wijzen zijn invloed op het
leven der wieren gelden.
Buiten het water drogen de wieren, die aan den wind
blootgesteld zijn, sterk op. Duidelijk is dit waar te nemen bij
wieren, die op de boomstammen leven.
In het hoofdstuk over het licht hebben we erop gewezen,
dat de Trentepohlia's voornamelijk aan den Zuidkant der
boomstammen voorkomen. Dit is volkomen juist, doch nog
andere faktoren doen hun invloed gelden ten opzichte van de
verspreiding der Trentepohlia's op boomstammen. In de eerste
plaats moeten we de vochtigheidsgraad noemen. Deze nu wordt
o. a. beinvloed door den wind. Waar de wind en de zon vrije
toegang hebben, zoodat een te droge omgeving ontstaat,
groeien geen Trentepohlia's op de boomstammen. Dit hebben
we nauwkeurig kunnen waarnemen. In uitzonderingsgevallen
echter, groeien toch Trentepohlia's op boomstammen die blootgesteld zijn aan den wind en de zon, doch dan steeds aan den
basis van den boom en deze wieren overschrijden dan nooit
de bovenste grens der grashalmen aan de basis. Ze zijn hier
beschut tegen uitdroging. Door deze laatste ontstaat een
vochtigere omgeving, zoodat deze epiphytische wieren zich
kunnen ontwikkelen.
De wind kan door het vormen van golven op het water
wieren van uit het midden der meren naar de oevers drijven,

•-- 393 --waar ze heen en weer gerold worden. Zoo ontstaan er opeengehoopte balvormige massa's, die de naam van aegagropilen
dragen. Daar in deze massa's zeer dikwijls dezelfde soorten
gevonden worden, heeft KUETZING het geslacht der aegagropilen opgesteld.
Inderdaad komen in deze wierballen, de biologische aegagropilen, wieren van verschillende geslachten voor.
De wind kan de planktontische algen, die wel eens in
groot aantal aan de oppervlakte voorkomen, naar den rand
van het meer drijven. Dan ziet men het vrije water in het
midden van het meer, terwijl aan één kant het water geheel
overdekt is met lagere wieren.
In de tropen is de wind, voor wat de binnenwateren
betreft, een oecologische factor, zonder groote beteekenis ten
opzichte der wieren.

Versl, 1922
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

557^ ^ INVLOGE en ZANDTVLOGHE.
Deze twee woorden wijzen op het Opstuiven bij stormweder van duinzand langs de zee : " het overvlieghen van
zande " (L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, III, 232) ;
" verdonckert by den vloghe vanden sande vande dunen " (Id.,
Cout. Bourg Bruges, I, 141.) Door zulke " zandtvloghen ", of
" invlogen '', konden soms de duinen erg beschadigd en uitgeëten, d. w. z. " gecranct ", ja zelfs vernietigd worden :
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 164 : " Dat om te resisteeren ende wederstaen de tempeesten, oraigen ende invlogen van der
wilder zee (1)... " (1561.)
Id. id., blz. 173 : " ...Te meer dat dezelve duynen wel thien roeden
afgegaen ende in diveersche plaetsen by groote zandtvloghen gecranct
ende gedestrueerd zyn... " (1561.)

Bij De Bo komt een woord ZANDVLUGGE voor, dat ook
enkel VLUGGE luidt —, waardoor bedoeld wordt een Kleine of
groote vlakte tusschen de duinen, waar het zand voor den wind
stuift, en die van alle kruiden en planten beroofd is.
ZANDTVLOGE OF BLECKAERT - en omgekeerd BLECKAERT
OFTE ZANDTVLOGHE -, ook nog BLECKAERT ENDE ZANTVLOGE,
heet dit hieronder :
Die van de Watering van 's Heer Woutermans-ambacht
waren genoodzaakt geweest verschillende " sandtvloghen ",
liggende onder hun gebied, oost van de stad Oostende, met
stroo te doen " bepooten " of beleggen, wilden zij 't land aan
het gevaar voor overstrooming onttrekken :
(1) " De Viant ", bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de
Bruges, I, 141; " Le furieux élément ", in een akte van 1588, bij
Id., Cout. du Franc, III, 232.
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's heer Woutermans bedwongen t' onderhouden ende met stroo te doen
bepooten diveersche sandtvloghen, danof zy inde duunen streckende
binnen der voorseide wateringhe oost vander voorseide stede van
Oosthende betooch gedaen hadden voor commissaris, van acht diveersche zandtvlogen ofte bleckaerts, ende insghelycx inde dunen streckende
lancx de voorseide wateringe west vander voorseide stede, zesse ander
bleckaerts ofte zandtvloghen, by middele vandewelcke ende zonder
daerinne promptelicke te voorsiene 't landt staende was in grooten
dangiere van inundatie... " (1561.)
Soms moest zelfs het gebruik van rijshout en stroo aangewend worden in het bestrijden van zulke " bleckaerts ende
zantvlogen "
Id., id., blz. 176 : " Ende alzo vast ande voornoemde sluys, tusschen
beede de dycken jegens over de wale, es eenen grooten bleckaert ende
zantvloge, wel VIII of x roeden lanck, ende zyn die vanden voornoemden ambochte (van Camerlyncx) bedwongen jaerlycx groote excessive costen te doen in 't pooten vanden rysen ende stroo in ende omtrent
denzelven bleckaert, omme te belettene dat de wale ofte waterloop
tusschen huerlieder zoutte ende versschen sluys niet (er werd bij misslag :
wyet gedrukt) vervullen en zoude... " (1561.)
De BLECKARTS waren overigens " geheel bloot ende onbeplant '' : uit hun " vervlieghen '', kon groot gevaar ontstaan.
In 1630 worden twee schepenen van het Vrije met een toezicht
langs de zeekust belast; zij stellen vast als volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, III, 233 : Dat " syn
gheresen excessive groote bleckarts, geheel bloot ende onbeplant, die
daghelicx meer en meer verbreeden en vervlieghen... "
De " BLECKAERT '', uit den tekst hieronder, wordt " Bloote
zandt aldaer nieuwelinghe vervloghen " geheeten in een stuk
betrekkelijk den gruwelijken storm die Vlaanderen's kust in
1559 verwoestte (Id., op. cit., III, 231) :
Id., op. cit., III, 231 : Alzoo " de dunen jeghens de zee neffens het
stranghe, ontrent ende lancx de Pieter Lisseweghens pannen, zeer steil
ende smal zyn, ende van ghelicken de dunen ende bleckaerts aldaer
ligghen(de) jeghens tland ende commende in partyen jeghens de calsyde
van Clemskerke, ooc zeere cleene ende leeghe zyn... "
Onder den naam BLECK , zooals hieronder , was de
" Bleckaert " ook gekend :
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Placc. van Vlaend., IIIe boek, I, 473 : " Item, om te voorsien alle...
gheschillen... ter causen vande roovinghe (van lande) ... als tot reparatie
van dycken ghedaen zullen worden..., zal men in toekomende tyden,
roovende eenigh landt een spit diepe... voor elcke roede den eyghenaer
betaelen vyf stuyvers... Ende aengaende de blecken, soo die berooft
worden, zal daer vooren betaelen half ghelt..." (Ordon. van 13 Juli 1612.)

Een woord Blek-aard, Blekkaard, Blekland, staat bij De Bo
geboekt; het beteekent : Blikgrond, witachtige grond, die klijtig
en leemig en weinig vruchtbaar is, Men vergelijke het met de
volgende teksten :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, II, 720 : " Voort, so es
ghecuert so wie almen snede in die dune jof anden dyc van den
bleckaerde, bewesten den dorpe van Wendunen...
" Voort, zo es ghecuert dat niement almen ne snide in de laud
dune van den vorseiden bleckaerde westwaert, also verre als de
vorseide wateringhe gaet... " (1407.)

Karel de Flou, in zijn Toponymie van West-Vlaanderen,
II, 144, vermeldt twee stukken land Den Bleeckaert geheetcn,
liggende het eene " in Sinte Kathelynen by BruggJe " (1476),
het andere te Dudzeele (1791).
558. — KREKE, CREKE, CREECKE.
Het Wdb. Ned. Taal, v. Kreek, zegt o. a. : Een klein
smal water, ook wel een overblijfsel van den vroegeren loop
eener rivier. Die uitlegging past wonderwel op den tekst hieronder, waarin er spraak is van een CREKE, KREKE of CREECKE,
die voortijds een " smallen waeterganck " was geweest, welke
watergang " by naer verdonckert ", d. w. z. bijna te niet was
gegaen:
Archief 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, voorloopig nr 677 : " Tot
daer den smallen waeterganck oostwaert keerdt tot in eene wyde kreke,
welcken waterganck aldaer by naer verdonckert is ; de selve creke is
hier voortyts oock maer een smallen waeterganck geweest... "
" Ende scheedt dese thiende op de creke, wylent eenen waeterganck... "
" Tot in een andere creecke, die oock eenen smallen waeterganck is
gheweest... " (Akte van 19 juni 1756.)
EDW. GAILLIARD.

DE EUGLENACEAE VAN JAVA
DOOR

Dr. PAUL VAN OYE,
(Tasikmalaja-Java).

In de tropische landen is de studie der lagere dieren en
planten nog in een begin stadium. Noch de biologie, noch de
systematiek zijn op een eenigszins bevredigende wijze bewerkt
geworden.
Over de onvoldoende kennis der oecologie en der systematiek der lagere organismen heb ik, voor wat Java betreft,
reeds gewezen (1).
Het eenige overzichtswerk waarin alle wieren van Java
behandeld worden is de flora van E. DE WILDEMAN (2). Dit
boek heeft echter de gebreken van zijn tijd. Waar het nu reeds
ruim twintig jaar oud is, geeft het ons geen beeld meer van de
tegenwoordige kennis der wieren van dit land. Daarbij geeft
het geen dichotomische tabellen ter bepaling der soorten.
Naarmate de studie der éencellige wezens vorderde, werden de beschrijvingen nauwkeuriger en nu is men er ook toegekomen de microorganismen zoo kenschetsend te beschrijven,
dat men ze met zekerheid door middel van dichotomische
tabellen kan bepalen.
Onderstaande regelen zijn een bescheiden poging om
met de weinige hulpmiddelen die me gegeven zijn, speciaal
voor wat de literatuur betreft, een paar bladzijden van de
mikroscopische flora van Java nader te leeren kennen.

(1) VAN OYE, P., Mikrobiologie in de tropen, speciaal in Nederlandsch-Indië. Natuurw. Tijdschr. Antwerpen, 3de jaarg. 1921, p. 8-13.
(2) DE WILDEMAN,

van de inleiding.

E. Zie speciale literatuur opgave aan het eind
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Door korte monographiën van kleine onderdeelen op te
maken, zal het werk van deze die in gunstiger omstandigheden
verkeerend, een nieuwe en volledige flora en fauna der lagere
organismen van Java willen opmaken, veel vergemakkelijkt
worden.
Bij een andere gelegenheid (1) heb ik er op gewezen hoe
jammer het is dat de verschillende onderzoekers geen nauwkeurige opgave van plaats en datum hunner vondsten doen,
daar deze voor de biologie van zoo groot belang zijn, speciaal
in een land waar nog zooveel te doen is.
Het lijdt geen twijfel of het zal in den vervolge ook voor
Java nutteloos worden alle vindplaatsen zoo in detail op te
sommen als ik dit hier doe. Zoodra het inzicht in de biologie
der microorganismen in deze gewesten uitgebreider zijn zal,
zullen ook enkele woorden voldoende wezen om aan te duiden
in welke maanden en in welke biologische omstandigheden de
bedoelde soorten voorkomen. Ook de namen der personen die
ze gevonden hebben zullen dan overbodig worden, zooals dit
trouwens in europeesche flora's en fauna's het geval is. Voorloopig moeten we voor Java nog de nauwkeurige data's vermelden.
Zooals uit de hier volgende bladzijden is op te maken,
kunnen we voor enkele organismen reeds zien in welke maanden ze het meest te vinden zijn. Vooral wanneer de gegevens
van de verschillende onderzoekers in dit opzicht overeenkomen
kan men met zekerheid gevolgtrekkingen maken. Op die wijze
komen we ook hier nader tot het gestelde doel.
Voor 't oogenblik moeten de algemeene gegevens van
DE WILDEMAN over het voorkomen der verschillende microorganismen in de meeste gevallen nog als voorbarig beschouwd
worden.
Uit mijn overzicht betreffende de oecologie der microorr
ganismen (2), is duidelijk op te maken hoe weinig we hierover
weten ten opzichte der tropische landen.
(1) VAN OYE,

P. Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java.

In druk.
(2) VAN OYE, P. Oecologie der Microorganismen met bijzonderheden betreffende Java. (Versl. en Mededeel. der Kon. Vl. Akademie,
Maart 1922.)
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bewerkingen der verschillende onderzoekers af te leiden zijn,
indien alle gewenschte opgaven nauwkeuriger medegedeeld
waren.
Waar men in de tropen heel dikwijls aan verandering
onderhevig is, heb ik in een stuk, dat wegens de tijdsomstandigheden helaas niet voor eind 1922 zal kunnen verschijnen,
alle microorganismen met juiste vindplaats, alsook dag en jaar
der vangst, die ik tot eind 1920 op Java gevonden heb, opgegeven. Hier komen ook de Euglenaceae in voor. In de volgende
regels heb ik deze familie nader bewerkt, en voor zoover
mogelijk ook rekening gehouden met al de gegevens der litteratuur. In het hier volgend stuk is deze familie bewerkt tot eind
Juli 1921.
De tabellen die in deze bewerking voorkomen zijn opgesteld aan de hand der beschreven exemplaren, waar dit mogelijk was, doch er werd ook ruimschoots gebruik gemaakt van
de tabellen door andere onderzoekers samengesteld, daar het
me niet wenschelijk voorkomt nieuwigheden in te voeren,
wanneer er geen gegronde redenen bestaan om aan te nemen
dat het verbeteringen zijn.
Met nadruk moet erop gewezen worden, dat de hier volgende tabellen enkel voor de op Java voorkomende soorten
gelden. De dichotomische tabellen zijn opgesteld naar het
amerikaansche systeem dat korter en praktischer is als het
gewoon gebruikelijke, en ook reeds door enkele onderzoekers
in Europa toegepast wordt. Wanneer een te bepalen organisme
een opgegeven kenmerk vertoont en de bepaling hierdoor nog
niet geëindigd is, dan moet men eenvoudig naar het volgend
kenmerk overgaan; wijkt een te bepalen organisme integendeel
van een opgegeven kenmerk af, dan gaat men over naar het
nummer dat vooraan tusschen haakjes geplaatst is. Een nummer
achteraan beteekent dat meerdere soorten hetzelfde kenmerk
vertoonen.
Beter als elke uitleg zal een voorbeeld het groote voordeel
van deze schrijfwijze doen uitkomen.
De tabel ter bepaling der Trachelomonas-soorten begint
als volgt :

400 —

1. (6) Hulsel kogelrond.
2. (5) Hulsel glad.
3. (4) Hulsel zonder hals.
4.
Hulsel met hals . . . . .
5.
Hulsel met veel fijne doorns .
6. (7) Hulsel breeder dan lang ..

Tr. volvocina.
. Tr. derephora.
. Tr. westi.
. Tr. bernardi.

In de oude schrijfwijze geven deze zes regels
1.
Hulsel kogelrond . .
2.
Hulsel niet kogelrond .
6.
2.
Hulsel glad . , .
3.
Hulsel niet glad. .
4.
3.
Hulsel zonder hals.
Tr. volvocina.
Hulsel met hals . . .
Tr. derephora.
Hulsel met veel fijne doorns.
4.
Tr. westi,
Hulsel zonder fijne doorns .
5.
5.
Hulsel breeder dan lang ..
Tr. bernardi.
Hulsel niet breeder dan lang
6.
De zes regels zijn er nu 10 geworden en wanneer men
eenigszins lange en ingewikkelde tabellen krijgt, dan is het voordeel der amerikaansche methode nog meer in 't oog springend.
Wat de auteursnamen der soorten betreft, hier heb ik het
voorbeeld van JOSEPHINE TILDEN gevolgd. Alle auteursnamen
zijn voluit geschreven. dit om alle mogelijke verwarring die
door de verschillende afkortingen van dezelfde naam kunnen
veroorzaakt worden te vermijden men denke b. v. aan de af kortingen voor EHRENBERG, KuTZING en andere gebruikt. In de
gevallen waar twee of meer auteurs van dezelfde naam voorkomen, worden de voorletters der voornaam bijgevoegd. Eindelijk
wordt de eerste voornaam van vrouwelijke onderzoekers steeds
voluit geschreven. Op deze wijze is alle misverstand uitgesloten.
De literatuur opgave der synoniemen enz. van de verschillende soorten heb ik achterwege moeten laten. Uit den
aard der zaak is het me hier niet mogelijk de literatuur voor
elke soort nauwkeurig na te gaan en het kritiekloos overnemen
hiervan uit andere auteurs lijkt me doelloos.
Ik moet er nog op wijzen dat ik reeds bij andere gelegenheden (1) de vindplaatsen en uitdrukkingen die in mijn artikels
(1) VAN OYE, P., Einteillung der Binnengew.sser Java's Int. Rev.
gesamt. Hydrobiologie and Hydrographie, t. X, 1922, p. 7-22.
Id. Zie de speciale literatuuropgave aan 't eind van de inleiding.
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stukken verwezen.
Daar het uitgebreidste stuk hierover, zooals reeds gezegd,
eerst eind 1922 zal kunnen verschijnen, wil ik hier kortelijk
mededeelen, ten einde het gebruik van de hiervolgende tabellen
mogelijk te maken ook zonder bedoelde stukken in te zien, dat
alle plaatsen zoo nauwkeurig mogelijk opgegeven zijn. Zoo
b.v. Sitoe Tjibeureum-Gobras bij Tasikmalaja, beteekent : Sitoe
een klein meertje dat een speciaal biologisch karakter bezit.
Tjibeureum is de inlandsche naam van het meertje, dit beteekent eigenlijk rood water ; maar veel sitoe's heeten Tjibeureum,
daarom werd de plaats waarbij het gelegen is ook genoemd
n. 1. Gobras, en omdat ook andere plaatsen de naam Gobras
kunnen dragen, wordt er nog bijgezegd : bij Tasikmalaja, op
deze wijze is elke verwarring uitgesloten.
De andere teekens zijn op zichzelf duidelijk genoeg.
Ten slotte heb ik er naar gestreefd van elke soort een
teekening te geven, waarbij ik zooveel mogelijk steeds de
origineele figuur heb overgenomen van den onderzoeker die de
soort beschreef of ze het best af heelde. Eigen figuren kwamen
me in de meeste gevallen niet gewenscht voor.
Waar er maar heel weinig vindplaatsen in de literatuur
voorkomen, heb ik kortheidshalver de opgave der titels en
pagina's zooveel mogelijk weggelaten. Ziehier chronologisch
de eenigste werken waarin ik soorten en vindplaatsen der hier
behandelde familie gevonden heb.
E. DE WILDEMAN. Les Algues de la !lore de Buitenzorg.
Essai d'une More algologique de Java. Leiden, 1900.
Geeft alles wat tot dan toe bekend was.
R. GuTwINSKI. De algis a Dr. M, Raciborski anno 1899
in insula Java collectis. (Bull. Intern. Acad. des sc. de Cracovie
no 9, Novembre 1902, p. 575-617.) Geeft een bewerking van
het materiaal in December 1899, door Prof. M. RACIBORSKI, op
Java verzameld. GuTwINSKI 'behandelt vooral de Desmidiaceën.
Slechts twee Flagellaten worden hier genoemd.
E. LEMMERMANN, Ueber die von Herrn Dr. W alter Volz
auf seiner Weltreise gesamelten Susswasser Algen. (Abh.
Naturw. Verein. Bremen Bd. XVIII 1906, p. 143-174.)
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In het materiaal van Dr. VOLZ bevonden zich maar weinig
monsters van Java. Ten opzichte der Euglenaceae is dit stuk
voor wat Java betreft, van weinig belang.
CH. BERNARD, Protococcaceës et Desmidieës d'eau douce
récoltéës a Java. Batavia. 1908.
Geeft in hoofdzaak eigen waarnemingen en figuren. De
literatuur wordt heel kort aangegeven. Voor de Flagellaten is
dit werk ook zonder groote beteekenis.
JAWIDGA WOLOSZYNSKA, Das Phytoplankton einiger Javanischer Seeën, mit Beriichtsichtigung des Sawa-plakton.
(Bull. Intern. de l'Acad. des sc. de Cracovie, Serie B, n° 6, 1912,
p. 649.
Ten opzichte der Flagellaten het belangrijkste stuk.
J. WOLOSZYNSKA geeft de bewerking van een gedeelte van het
plankton materiaal in 1899-1900 door Prof. M. RACIBORSKI op
Java verzameld.
P. VAN OYE, Contribution a la [lore et la faune microscopiques de Java.
Opsomming met vindplaatsen en data's van alle microorganismen met uitzondering der Myxophyeën (1) door mij tot
eind 1920 in Indië gevonden. Dit stuk zal vermoedelijk eerst
eind 1922 kunnen verschijnen.
*
**
FAMILIE DER EUGLENACEAE.

Straalvormig gebouwde ééncellige organismen, die soms
een begin van een tweezijdigen bouw vertoonen. Ze bezitten
één of twee zweepharen, dagellen, en meestal een roode vlek,
stigma, alsook chlorophyllichamen. Ze hebben ook een kontraktile vakuole. De voeding is holophytisch zooals bij de
groene planten het geval is, men treft ook overgangen aan tot
een saprophytische voeding.
(1) VAN OYE, P. Beitrag zur Mgxophyceën'ora von Java. Hedwigia LXIII, 1922, 174-197.
Id. Zweiter Beidrag zur Myxophyceënfiora von Java (in druk).
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,
1. (9) Een zweephaar.
2. (3) Lichaam met tonvormig, meestal bruin
TRACHELOMONAS.
gekleurd hulsel . . . .
3. (4) Lichaam veranderlijk van vorm, z. g.
EUGLENA.
metabolisch . . . .
Lichaamsvorm strak.
4.
5. (6) Met 2 korte bandvormige chromatophoren
aanweerskanten van het lichaam gelegen
en aan de twee breede zijden een dunne
strakke schaal. . . . . . . . . . CRYPTOGLENA.
Met ronde schijfvormige chromatophoren 7.
6.
7. (8) Lichaam platgedrukt, . . . . . . . PHACUS.
Lichaam rond (draairond) . . . . . . LEPTOCINCLIS.
8.
Twee zweepharen . . . . . . . . EUTREPTIA.
9.
GESLACHT EUGLENA EHRENBERG.
Het lichaam is gerekt, spoelvormig, veranderlijk van vorm,
geen vast omhulsel. Meestal chlorophylgroene chromatophoren.
Een kontraktile vakuole en een celkern. De Euglena soorten
zwemmen vrij rond, meestal een draaiende beweging makend.
Deze organismen komen overal voor op Java, ik heb ze
vooral aangetroffen in mesosaprobische biocoenosen.
TABEL TOT HET BEPALEN DER EUGLENA SOORTEN.
1. (6) Lichaam spoel of eivormig.
2. (5) Chromatophoren niet schijfvormig.
3. (4) Flagellum ongeveer de lengte van het
lichaam . . . . . . . . . . . E. VIRIDIS,
Flagellum twee tot drie maal de lengte
4.
van het lichaam . . . . . . . . E. SANGUINEA.
Chromatophoren schijfvormig . • • E. GRACILIS.
5.
6. (9) Lichaam naaldvormig ongeveer tien
maal zoo lang als breed.
E. ACUS,
7. (8) Lichaam minstens 140 i lang. .
E. ACUS VAR. RIGIDA.
Lichaam hoogtens 110 tt lang. .
8.
Lichaam langgerekt, cylindervormig met
9.
min of meer toegespitste uiteinden . . 10.
10.(13) De celmembraan vertoont kleine knob11.
beltjes.
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11.(12) De knobbeltjes der celmembraan in
spiraalvormige rijen, flagellum kort . . E. SPIROGYRA.
De knobbeltjes der celmembraan in
12.
rechte strepen in de lengte as van het
lichaam, flagellum zoo lang als het
lichaam . . . . . . . . . . . E. FUSCA.
Membraan zonder knobbeltjes.
13.
14.(15) Lichaamslengte hoogstens 160 µ, staafvormige paramylumlichamen . . . . E. DESES.
Lichaamslengte minstens 300 ;u lang,
15.
ringvormige paramylumlichamen . . E. OXYURIS.

Euglena viridis Ehrenberg.
In beweging is het lichaam spoelvormig, aan beide uiteinden smaller wordend. De kern ligt in het caudale gedeelte. Het
chromatophoor ligt in het midden van het lichaam
en straalt min of meer stervormig naar de peripherie. Er worden verschillende afwijkende vormen onderscheiden. Lengte 52 µ. Polysaproob en
sterk mesosaproob.
Vindplaatsen
P. VAN OYE : 1917. 13, IV ; te Batavia, brakwater van de oude havengeul, zoutgehalte 25,17 °/.0
5-11-15, VII, te Buitenzorg in den Plantent yin,
tusschen wortels van waterplanten.
3, IX, te Batavia, brakwater van de oude
havengeul, zoutgehalte 27,01 o/oo.
Euglena viridis
1919. 27, I; 31, VII; 29, IX; 11, XI; in het
Ehrenberg. Naar
Klebs.
plankton van de sitoe Gedeh by Tasikmalaja.
30, IV ; in het plankton van de sitoe Tjibonte bij Bandjar.
1921. 21, VI; in het plankton van het
meer van Pandjaloe bij Tasikmalaja.

Euglena sanguinea Ehrenberg.

Euglena sanguinea
Ehrenberg. NaarKlebs.

Het lichaam is in beweging langwerpig,
min of meer eivormig. Het organisme k- n in
sommige gevallen een bloedroode kleur aannemen door de vorming van haematochroom veroorzaakt. Lengte 55-120 it., breedte 28-33 it.
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Vindplaatsen :

J. MASSART : Pasir Wangi (DE WILDEMAN p. 44).
P. VAN OYE : 1919, 27, I en 28, II ; in het plankton van
de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.

Euglena gracilis Klebs.

4^
4
C
d

In beweging is het lichaam langgerekt min
of meer staafvormig. Talrijke opeen-gehoopte
chromatophoren met elk een paramylumkern. De
kern is in het midden van het lichaam gelegen.
Lengte 40-50 µ.
Vindplaats :

P. VAN OYE : 1921. 4, II ; in het plankton
Euglena gracilis van de sitoe Tjibeureum-Tjibeureum bij TasikKlebs. Naar
Kalderlah. malaja.

Euglena spirogyra Ehrenberg.
In beweging is het lichaam min of meer
cylindrisch met korte kleurlooze caudale punt.
Membraan geel of bruin. Twee paramylumkorrels, één voor en één achter de celkern gelegen. Lengte 90 ii. Zwak mesosaproob.
Vindplaatsen :

P. VAN OYE : 1919. 29, IX ; in het plankton
van de sitoe Gedeh. bij Tasikmalaja.
9, X; in het plankton van het meer van
Pandjaloe bij Tasikmalaja.
Euglena spiroggra
Ehrenberg naar
Genf t (eenigszins
veranderd).
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Euglena deses Ehrenberg.

Euglena deses Ehrenberg. Naar Blochmann.

In beweging is het lichaam langgerekt, achteraan in één
korte punt uitloopend. Zeer metabolisch. Lengte 80-120 ,.
Zwak mesosaproob.
V indplaatsen
J. MASSAKT : Plantentuin te Buitenzorg (E. DE WILDE-MAN p. 43).
CH. BERNARD : 1906. 24, VIII ; Plantentuin te Tjibodas
27, IX; Plantentuin te Buitenzorg.
P. VAN OYE : 1919. 27, III; Plankton van de sitoe Tjibeureum Gobras bij Tasikmalaja. 28, VIII; 29; IX; 29, X;
31, XII; Plankton van de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
1920. 11, X; Plankton van de sitoe Tjibeureum-Tjibeureum bij Tasikmalaja, 9, XII ; Plankton van de TjibeureumGobras bij Tasimalaja.
1921. 8, I; Plankton van de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
4, II; Plankton van de sitoe Tjibeureum-Tjibeureum bij
Tasikmalaja.
22, II; Plankton van het meer van Patenggang bij Bandoeng.
10, VI; Rivier Tjiloganti te Gegempalan bij Tasikmalaja.

Euglena acus Ehrenberg.

Euglena acus Ehrenberg. Naar Klebs.
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Het lichaam is smal langgerekt, naaldvormig, achteraan
in een kleurlooze spits eindigend. Groote lange stafvormige paramylumkorrels en een zeer kort flagellum. Lengte
110-180 ,t. Zwak mesosaproob.
Vindplaatsen :

E. LEMMERMANN : 1899. XII, Sitoe Tjibenong bij Buitenzorg.
P. VAN OYE : 1921. 14, VI; Vischvijver te Gegempalan
bij Tasikmalaja.
Euglena acus Ehrenberg var. rigida Huebner.
Het lichaam is strak, 110 ,u lang en 7,5 µ breed met para
mylumlichamen in spiraalvormige rijen.
Vindplaats :

P. VAN OYE : 1921. 14, IV ; Vischvijver te Gegempalan
bij Tasikmalaja.

Euglena fusca (Klebs) Lemmerman.

Euglena fusca (Klebs) Lemmerman. Naar Hubner.

Lichaam zwak metabolisch en geleidelijk in een spits
toeloopend. Membraan donkerbruin tot zwart met knobbeltjes min of meer in rechte rijen in de lengte as van het lichaam
gelegen, Flagellum zoo lang als het lichaam. Talrijke schijfvormige chromatophoren. Twee groote ringvormige paramg-.
lumlichamen.
Vindplaats :
P. VAN OYE : 1921. 14, VI; Vischvijver Gegempalan bij
Tasikmalaja.

— 408 ---Euglena oxyuris Schmarda.
Lichaam zwak metabolisch, langgerekt meestal spiraalvormig gedraaid, 375490 ,u. lang en 30-45 ,t. breed. Membraan
spiraalvormig gestreept (zonder knobbeltjes ! !). Flagellum half zoo lang als het
lichaam. Twee ringvormige paramylumg lichamen, één voor en één achter de
i celkern.
s
a
Vindplaats :

á
w
ki

P. VAN OYE : 1921: 10, VI; Rivier
b Tjiloganti te Gegempalan bij Tasikmalaja.
a

A

SOORTEN EN VINDPLAATSEN
u)
1
ó

van geslacht Euglena van Sumatra
BEKEND.

Euglena acustissima Lemmermann.
41
'

E. LEMMERMAN : 1821. IV ; Waterbij Belanie aan den stroom Rawas. Resi
dentie Palembang.
Euglena acus Ehrenberg.
E. LEMMERMANN : id.

Euglena viridis Ehrenberg.
E. LEMMERMAN : 1901. IV ; Waterplas bij Belanie aan den
stroom Rawas, Residentie Palembang.
P. VAN OYE : 1918. 14, X ; Vischvijver te Tandjong Sari
bij Manindjau.

--- 409 --LEMMERMANN heeft nog een soort gevonden welke hij als
Euglena pyrum (EHRENBERG) SCHMITZ bepaald heeft. De noo-

dige literatuur staat niet te mijner beschikking om deze soort,
hetzij tot een synoniem terug te brengen, hetzij in de tabel op
te nemen.
GESLACHT CRYPTOGLENA EHRENBERG.
Het lichaam is ovaal min of meer eivormig, platgedrukt.
Een flagellum van ongeveer de lengte van het lichaam. Twee
bandvormige chromatophoren, op beide zijden in de lengte as
van het lichaam gelegen. De kern ligt in het caudate eind van
het lichaam. Het dier beweegt zich vrij ronddraaiend.
Cryptoglena pigra

Ehrenberg.

Lengte 11-20 ii; breedte 6-7 it. Sterk mesosaproob.
Vindplaats :

Cryptoglena pigra

P. VAN OYE : 1919. 27, 1; Plankton van de
sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.

Ehrenberg. Volgens Stein.

GESLACHT EUTREPTIA PERTY.
Het lichaam is zeer metabolisch, gewoonlijk spoelvormig
en bezit twee zweepharen. Er komt maar één soort voor.
Eutreptia viridis

Perty.

Deze soort is op Java zeldzaam, ze komt echter bij
tijden in groote hoeveelheden in het brakwater van de oude
havengeul van Batavia voor. Meestal vond ik ze in zeer
onrein water. Zoowel de teekeningen als de beschrijving der
soort welke BERNARD Euglena angusta n. sp. noemt zijn redenen aan te nemen dat BERNARD hier met Eutreptia yiriVerst. 1922

27
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te doen had, maar hij heeft de
twee flagellen, die moeilijk te zien zijn, niet
waargenomen.

dis PERTY

Vindplaatsen :
1906. 20, X ; Plantentuin
te Buitenzorg. 15, XI; Tusschen Sphagnum te
Tjibodas bij Soekaboemi.
P. VAN OYE : 1917. 3, IX; Batavia in het
brakwater van de oude havengeul, zoutgehalte 27,01 0'o.
1921. 21, IV ; In het meer van Bagendit
bij Garoet.
CH. BERNARD :

VINDPLAATS OP SUMATRA.
P. VAN OYE : 1918. 14 X; Vischvijver te
Tandjong Sari bij Manindjau.
GESLACHT FACUS DUJARDIN.
Eutrepita viridis Perty
Volgens Klebs.

Het lichaam is strak, het vertoont dus geen
vormverandering of metabolie, meestal is het
afgeplat schijfvormig, zelden eivormig of cylindrisch. Eén
flagellum. Chromatophoren rond schijfvormig. De paramylum-.
korrels zijn schijf of ringvormig.
TABEL TER BEPALING DER PHACUS SOORTEN.
1. (8) Lichaam min of meer platgedrukt.
2. (3) Caudale stekel scheef. . .
.
Caudale stekel recht.
3.
4. (5) Lichaam langgerekt spoelvormig, tien
maal en meer zoolang als breed (met
caudale punt) . . . . . . . . .
5.
Lichaam breed, min of meer schijfvormig,
nooit meer als 5 maal zoo lang als breed.
6. (7) Caudale stekel lang 1/3 en meer van
de lengte van het lichaam ... ..
Caudale stekel kort, nooit tot 1/3 van
7.
het lichaam . .
. . .
8. (9) Lichaam rond . . .
Lichaam bandvormig min of meer in
9.
. . . . .
spiraalvorm gedraaid.

PH. PLEURONECTES.

PH. ACUTISSIMUS.

PH.LONGICAUDATUS.
PH. PYRUM.
PH. OVUM.
PH. HELLICOIDEUS.
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Phacus pleuronectes (0. F. Mueller) Dujardin.

Lichaam platgedrukt, schijfvormig, achteraan iets verbreed
en dan in een korte zijdelings gekeerde spits eindigend. Celkern
in de caudale helft van het lichaam
gelegen. Vooraan in het midden een
groote paramylumkorrel. Lengte 30-50 p. Oligasoproob.
Vindplaatsen :
J. MASSART :
WILDEMAN

Kali Bata (E. DE

p. 44).

CH. BERNARD : 1906. 18, VIII ;
kleine vijver te Batavia; 12, X ; Rijstvelden te Tjiomas bij Buitenzorg,
1907. 23, III; Eendenvijver te
Pasir Ajoenan Rangkas Betoeng Residentie Bantam.
P. VAN OYE : 1917. 5, VII ; Buitenzorg Plantentuin tusschen de wor
Phacus pleuronectes (0. F. Mueller) Iels van ussieuia re pens.
Dujardin. Volgens Bernard
fJ
p
(eenigszins gewijzigd).
6, VII;
id. tusschen de wortels
van Pistia stratiotes.
1919. 29, IX ; in het plankton der sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
1921. 8, I ; id. en 15, I; Plankton der rivier Tjimoeloe
Tasikmalaja.
10, VI; in het plankton van de sitoe Tjibeureum Gobras
bij Tasikmalaja.
10, VI; in het plankton der sitoe Tjibeureum-Tjibeureum
bij Tasikmalaja.
14, VI; in het plankton der vischvijvers te Gegempalan bij
Tasikmalaja.
10, VI ; in het plankton der rivier Tjiloganti te Gegempalan bij Tasikmalaja.

Phacus longicaudatus (Ehrenberg) Dujardin.

Caudale spits recht, betrekkelijk lang en kleurloos. Het
lichaam is dikwijls min of meer in spiraal vorm gedraaid.
Oligosaproob.

—,412r-Vindplaatsen :

A.
B.
Phacus longicaudatus(Ehrenberg) Dujardin.
A. volgens Conn.
B. volgens Stokes.

Phacus pyrum

P. VAN OYE : 1919. 28, II ; in
het plankton der sitoe Tjibeureum Gobras bij Tasikmalaja.
10, X ; in het plankton van
het meer van Pandjaloe bij Tasikmalaja.
1921. 4, II ; in het plankton
der sitoe Tjibeureum-Tjibeureum bij Tasikmalaja.
10, VI ; in het plankton der
rivier Tjiloganti te Gegempalan
bij Tasikmalaja.
20, VI ; in het plankton
van een beek te Tawangbanteng
bij Tasikmalaja.

(Ehrenberg) Stein.

Het lichaam heeft min of meer de vorm van een ronde
schijf met lange kleurlooze caudale
punt. Spiraal strepen zeer duidelijk.
Lengte 30 y. Oligosaproob.
Vindplaatsen :

Phacus pyrum (Ehrenberg) Stein.
Volgens Dangeard.

P. VAN OYE : 1917. 6, X; tusschen
mos te Batavia.
1919. 28, VIII ; in het plankton
van de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
1921. 4, II; in het plankton der
sitoe Tjibeureum-Tjibeureum bij Tasikmalaja.
28, II; in het plankton der rivier
Tjimoeloe bij Tasakmalaja.

Phacus ovum

(Ehrenberg) Klebs.

Lichaam bijna kogelvormig met een korte
punt. Membraan met duidelijke spiraalstrepen.
Lengte 2027 , I. Sterk mesosaproob.
Vindplaatsen :

A.

B.

Phacus ovum (Ehrenberg) Klebs.
A. Volgens Butschli. B. Volgens Kalberlah.

P. VAN OYE : 1920. 11,
XI ; in het plankton van de
sitoeTjibeureum-Tjibeureum
bij Tasikmalaja.

-413.1921. 11, III ; in het plankton der sitoe Gedeh bij Tasikr
malaja.
Phacus helicoïdeus Bernard.

Phacus helicoïdeus Bernard. Volgens Bernard.

Lichaam lang en bandvormig in spiraal opgerold met een
doorschijnende scherpe caudale punt. Beweegt zich door middel
van schroefvormige bewegingen voort, 8-10 paramylum staafjes. Lengte 240-530 tt, breedte 40 it, caudale punt 35-40 ft.
Paramylum staafjes 25-50 ,u op ,i.
Vindplaats

1906. 29, VIII; Vijver in den plantentuin
te Tjibodas bij Soekaboemi, op 1500 M. zeehoogte.
CH. BERNARD :

Phacus acutissimus

Bernard.
Lichaam lang en
smal, met dunne lange
caudale punt. Lengte
65-125 ,t, breedte 5r
14 µ, met 4-10 paramylum staafjes,
Vindplaatsen

1906.
23, III; Eendenvijver
te Pasir Ajoenan bij
Rangkas Betoeng Residentie Bantam.
20, IX; In verschillende vijvers van
den plantentuin te Buitenzorg.
Ik twijfel sterk of
de twee door BERNARD
CH. BERNARD :

Phacus acutissimus Bernard. Volgens Bernard.
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als nieuw beschreven soorten werkelijk als zoodanig moeten
beschouwd worden. Waar ik voor 't oogenblik niet in de
gelegenheid ben dit nader te onderzoeken, heb ik ze voorloopig
in de lijst der op Java voorkomende Phacus soorten opgenomen. Het wil me echter voorkomen dat de Phacus hellicoideus
BERNARD' tot Euglena oxyuris SCHMARDA en de Phacus acutissimus BERNARD tot Euglena acus EHRENBERG moet terug
gebracht worden.
SOORTEN EN VINDPLAATSEN VAN HET GESLACHT
PHACUS OP SUMATRA GEVONDEN.

Phacus pleuronectes (0. F. Mueller) Dujardin.
E. LEMMERMANN : 1901. IV; Waterplas te Belanie, aan
den stroom Rawas, Residentie Palembang.

Phacus pyrum (Ehrenberg) Stein.
E. LEMMERMANN : 1901. IV; id.
GESLACHT TRACHELOMONAS EHRENBERG.
De Trachelomonassoorten zijn ééncellige organismen die
vrij rondzwemmen en door een hulsel omringd zijn. De omtrek
van het protoplasma is binnen in het hulsel veranderlijk van
vorm, het organisme op zichzelf is dus metabolisch, terwijl het
hulsel strak is.
De vorm en de versieringen van het hulsel zijn verschillend
volgens de soorten. Vooraan vertoont het hulsel, dat meestal
bruin gekleurd is, een opening waardoor een zweephaar naar
buiten treedt.
Er is een kontraktile vakuole en een stigma. Meestal zijn
er twee of meer chromathophoren met pyrenoïd en paramylumlichaam.
TABEL TER BEPALING DER TRACHELOMONAS SOORTEN.
1. (6) Hulsel kogelrond.
2. (5) Hulsel glad.
3. (4) Hulsel zonder hals.
4.
Hulsel met hals. . . .
.
5.
Hulsel met veel fijne doorns .
6. (7) Hulsel breeder dan lang. . .

TR. VOLVOCINA.
TR. DEREPHORA.
TR. WESTI.
TR. BERNARDI.

—
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Hulsel langer dan breed.
7.
8. (16) Met caudale stekel.
9. (12) Middenstuk van het lichaam
langwerpig, hals en stekel min
of meer geleidelijk in 't lichaam
overgaand.
10.(11) Hulsel glad . . . . . . . TR. AFFINIS.
Hulsel ruw . . . . . . . TR.AFFINIS var. PLANCTONICA
11.
Middenstuk van het lichaam
12.
gedrongen, hals en stekel duidelijk van het lichaam gescheiden.
13.(14) Hulsel met duidelijke puntjes . TR. SCHAUINSLANDII.
14.(15) Caudale stekel lang 3/4 tot een
maal de lengte van het midden. . . . . . . TR. TREUBI.
stuk .
Cauiiale stekel kort hoogstens
15.
de 1/2 van de lengte van het
. . . TR. TREUBI var. JAVANICA.
middenstuk . . .
Zonder caudale stekel.
16.
17.(20) Hulsel glad.
. TR. OBLONGA.
18.(19) Hulsel ovaal . . .
. TR. EUCHLRORA.
Hulsel cylindrisch .
19.
20.(24) Hulsel met doorns.
21.(22) Doorns gelijkmatig over het geheele lichaam verspreid . . . TR. HISPIDA.
22.(23) Doorns aan de twee uiteinden
van het lichaam opgehoopt . . TR. RACIBORSKII.
Doorns aan het caudale eind
23.
van het lichaam. . . . . . TR. ARMATA.
Hulsel met duidelijke stippels. TR. LEMMERMANNI.
24.
Trachelomonas volvocina Ehrenberg.
Het hulsel is kogelvormig glad, helder
bruin van kleur, met ringvormige verdikte opening
voor het flagellum, de celkern ligt in de caudale helft
van het lichaam. Lengte
10-20 p.
Vindplaatsen :
B
A
Trachelomonas volvocina Ehrenberg.
A. Volgens Dangeard.
B. Volgens J. Woloszynska.

1899.
Sawah plankton Mipitan bij
Klaten.
J. W OLOZYNSKA :
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E. LEMMERMANN : 1902. VII ; Sitoe Lembang bij Bandoeng.
P. VAN OYE : 1917. 5, VII; Tusschen wortels van Jussieuia repens in den Plantentuin, te Buitenzorg.
1919. 27, I; 28, VIII ; 29, IX ; in het plankton van de sitoe
Gedeh bij Tasikmalaja.
1920. 26, IX ; in het plankton van het meer van Patenggang bij Bandoeng.
9, XII ; in het plankton der sitoes Gedeh en Tjibeureum
Gobras bij Tasikmalaja.
22, XII; in het plankton der sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
1921. 8, IV; in het plankton der sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
21, V ; in het plankton der sitoe Tjibeureum-Tjibeureum
bij Tasikmalaja.
5, VI ; 8, VII; in het plankton van het meer van Pandjaloe
bij Tasikmalaja.
6, VII ; in het plankton van het meer van Patenggang bij
Bandoeng.
Trachelomonas derephora Conrad.
Hulsel kogelrond, glad,
meestal bruin gekleurd, met
wij lange hals. Flagellum
twee maal zoo lang als de
cel. Diameter van het lichaam 13 ,u.
Vindplaats ;

B
A
Trachelomonas derephora Conrad.
A. Volgens Conrad.
B. Origineel.

P. VAN OYE : 1920. 9,
XII; in het plankton der
sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
CONRAD (Ann. de biol.
lacustre, VIII, 1916, p. 201)
beschrijft deze soort als een
varieteit van Trachelomonas
volvocina EHRENBERG. Voordat ik kennis genomen had
van het werk van CONRAD
had ik in mijn nota's een
nieuwe soort beschreven onder den naam TRACHELOMO-

r-417NAS COLLAR'S n. sp. Daar mijn beschrijving slechts in onbeduidende details van die van CONRAD afwijkt, lijdt het geen twijfel

dat we hier met dezelfde soort te maken hebben. Ik kan me
echter met de zienswijze van CONRAD, die er een varateit van
Trachelomonas volvocina EHRENBERG van maakt, niet ver-.
eenigen, weshalve ze hier als soort opgegeven wordt.
Voor deze meening pleiten de zeer duidelijke hals en het
lange flagellum. Ik heb geen enkele vorm met korte hals aangetroffen die als een overgangsvorm tusschen Trachelomonas
volvocina EHRENBERG en Trachelomonas derephora CONRAD
zou kunnen beschouwd worden.

Trachelomonas westi Jadwiga Woloszynska.
Het lichaam is kort gedrongen, eenigszins eivormig, met
de breede kant vooraan. Het hulsel is lichtbruin met veel fijne
stekels bezet. Lengte 18 µ. breedte 15 µ.
Vindplaatsen :
J.WOLOSZYNSKA :1899. Sawah plankton Gajamprit bij Klaten.
P. VAN OYE : 1920. 8, XII ; vischvijver te Tawangbanteng
bij Tasikmalaja.

Trachelomas bernardi Jadwiga Woloszynska.
Het lichaam is breeder dan lang.
Het hulsel is ovaal vooraan afgeplat,
achteraan afgerond, glad en lichtbruin.
De opening voor het flagellum is
ringvormig verdikt. Lengte 10-15 P,
breedte 15-18 ,t.
Trachelomonas bernardi Jadwiga
Woloszynska.
Volgens J. Woloszynska.

o

Trachelomonas
àffinis
-man.
Conrad.

Lemmer
Volgens

Vindplaats :
J. WOLOLZYNSKA : 1899. Sawah
plankton Mipitan bij Klaten.

Trachelomonas afinis Lemmermann.
Hulsel langwerpig, gerimpeld, vooral aan het
voorste gedeelte. Schuin afgeknotte hals. Achteraan korte rechte punt. Lengte 51 µ, breedte 27 p.
Vindplaats :
P. VAN OYE : 1920. 22, XII ; in het plankton
van de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
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Trachelomonas afiinis Lemmermann
Jadwiga Woloszynska.

var.

planctonica

Hulsel aan de oppervlakte ruw, lichtbruin. Lengte 45 Ft,
breedte 25 Y.
Vindplaats :
1899. Moeras
bij Klaten.
Ons inziens is de varieteit planctonica JADWIGA WOLOSZYNSKA niet
van de soort Trachelomonas affinis
LEMMERMANN te onderscheiden en die
dient dus te vervallen. LEMMERMANN
Trachelomonas affinis Lemmermann zelf beschouwt ze wel als een varieteit
T
var. planctonica Jadwiga Wolos- van Trachelomonas affinis LEMMER-J. WOLOSZYNSKA :

zynska. Volgens J. Woloszynska.

MANN.

Trachelomonas hispida (Perty) Stein.
Hulsel ovaal, donkerbruin met korte rechte opeen gedrongen stekels. Hals kort meestal ontbrekend.
8-10 chromatophoren. Lengte 20-40 ,t, breedte
15-26 Y.
Vindplaatsen :
E. LEMMERMANN : 1902. VII ; Sitoe Lembang bij Bandoeng.
J. WOLOSZYNSKA : 1899. Sawah plankton Mipitan en Gajamprit bij Klaten.
P. VAN OYE :1919.31, VII ; 29, VIII ; 29,
van de sitoe Gedeh bij

Trachelomonas hispida IX ; in het plankton
(Percy) Stein
Tasikmalaja.
volgens Stein.

1920. 7, XII; in de rivier Tjimoeloe bij Tasikmalaja.
1921. 22, II; in het plankton van het meer van Patenggang
bij Bandoeng.
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11, III; in het plankton van de sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.

Trachelomonas hispidà (Perty) Stein.
Verschillende vormen, volgens J. Woloszynska.

21, V; 10,VI;in
het plankton der sitoe
Tjibeureum Gobras bij
Tasikmalaja.

Trachelomonas
raciborskii Jadwiga
Woloszynska.

Trachelomonas raciborskii Jadwiga Woloszynska.
Volgens j. Woloszynska.

Hulsel ovaal,donkerbruin met sterke
stekels aan de twee
polen voorzien. Lichaam 40 it lang, 30 µ
breed.

—
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Vindplaatsen :
J. WOLOSZYNSKA : 1899, Sawah plankton. Mipitan bij

Klaten.
P. VAN OYE : 1920. 9, XII ; in het plankton der sitoe
Gedeh bij Tasikmalaja.
Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein.
Hulsel ovaal met aan het caudale uiteinde een krans van
lange stekels. Zweephaar twee
maal zoo lang als het hulsel.
Lengte 30-60 y.
Vindplaatsen :

1899. Sawah plankton Mipitan bij Klaten.
P. VAN OYE : 1919. 28,
A.
B.
Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein. VIII, in het plankton der sitoe
A. Volgens Leunis.
Gedeh bij Tasikmalaja.
B. Volgens Conrad.
J.WOLOSZYNSKA :

1920. 26, IX ; in het plankton van het meer van Pantenggang bij Bandoeng.
Trachelomonas lemmermanni

Jadwiga Wolosznyska.
Lichaam eivormig met duidelijke
spikkels. Lengte 26 it, breedte 13 y.
Vindplaatsen :
J. WOLOSZYNSKA : Sawah plank-

ton. Mipitan bij Klaten.

Trachelomonas lemmermanni
Jadwiga Woloszynska.
Volgens J. Woloszynska.

P. VAN OYE : 1919. 31, VII; in
het plankton der sitoe Gedeh bij Tasikmalaja.
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Trachelomonas treubi Jadwiga

Woloszynska.
Het middenstuk van het lichaam is
breeder dan lang, lengte 10-15 ,z, breedte
15-20 p. Het hulsel is duidelijk ruw met
• schuin afgeknotte opening. De hals is
5-8 /L lang en 6 it breed. Caudale punt
10-14 t lang.
`
Vindplaatsen :

J. WOLOSZYNSCA : 1899. Sawa De..)
\ 1 mangan bij Katen.
P. VAN OYE : 1919. 31, VII ; in het
\I
Trachelomonas treubi Jadwiga plankton der sitoe Gedeh bij TasikmaWoloszynska,
Volgens J Woloszynska. Jaja.
Trachelomonas treubi Jadwiga Woloszynska
var, javanica Jadwiga Woloszynska.
Lichaam 25 p. lang, en 18-20 p. breed. Hals 8 ,u. lang. Middenstuk van het lichaam 10-12 uu. lang, caudale punt 5 t. lang.
Vindplaatsen :

J. WOLOSZYNSKA : 1899. Rawan De
mangam bij Klaten.
'C)

P.

VAN OYE :

1919. 29, IX; in het

plankton van de sitoe Gedeh bij TasikTrachelomonas treubi Jadwiga
Woloszynska var. javanica malaja.
Jadwiga Woloszynska.
1920. 11. XI ; id.
Volgens J. Woloszynska.
Trachelomonas euchlora (Ehrenberg) Lemmermann
(Trachelomonas lagenella Stein).
Hulsel cylindrisch glad. Opening eenvoudig, soms met
een korte hals. Chromatophoren 6-10 schijfvormig wandstandig. Lengte
30 ,c., breedte 20 Y.
Vindplaats :

P. VAN OYE : 1921.
4,
in het plankton van
II
;
B.
A.
Trachelomonas euchlora (Ehrenberg) Lemmermann. de sitoe Tjibeureum GoA. Volgens Stein.
bras bij Tasikmalaja.
B. Volgens Conrad.
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Trachelomonas oblonga Lemmermann.
Hulsel regelmatig ovaal. Lengte 13-16 ,i.,
breedte 10-12 y.
Vindplaats :
P.
LEMMERMANN : 1902. VII ; in de sitoe
Lemmermann.
Volgens Conrad. Lembang bij Bandoeng.

Trachelomona oblonga

Trachelomonas schauinslandii Lemmermann.
Middenstuk van het hulsel breeder dan lang, met fijne
puntjes bezet, vooraan halsvormig gerekt, achteraan geleidelijk
in een stekel eindigend : 27,5 y. lang 14 y. breed. Flagellum
ongeveer zoo lang als het hulsel.
LEMMERMANN (1), die deze soort het eerst beschreef, vond
haar in den stroom Menam in Siam en zag geen flagellum.
Hij vermoed ook dat deze soort
katharoob is. Uit al onze vindplaatsen is op te maken dat LEM-MERMANN 'S vermoeden juist is, doch
kunnen we nu ook aannemen dat ze
in het oorsprongswater van de Menam voorkomt en slechts toevallig in
den stroom zelf aangetroffen werd (2).
A
B
Trachelomonas schauinslandii
Lemmermann.
A. Volgens Lemmermann.
B. Origineel.

Vindplaatsen :
1921. 24, V; in een
bergbeek te Tawanbanteng bij Tasikmalaja.
10, VI; in de sitoe Tjibeureum Gobras bij Tasikmalaja.
VAN OYE :

SOORTEN EN VINDPLAATSEN VAN HET GESLACHT
TRACHELOMONAS VAN SUMATRA BEKEND.

E. LEMMERMANN : 1901. IV; Waterplas bij Belanie aan
den stroom Rawas, Residentie Palembang.
(1) LEMMERMANN E. Das Phytoplankton des Menam

Hedwigia

Bd. 481909 p. 133.
(2) VAN OYE

In druk.

P. Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java.
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Trachelomonas euchlora (Ehrenberg) Lemmermann.
Trachelomonas oblonga Lemmermann var. punctata Lemmermann.
Trachelomonas hispida (Perty) Stein var. punctata
Lemmermann.
Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein var. steinii
Lemmermann.
Trachelomonas bulla Stein var. regularis Lemmermann.
Trachelomonas volzi Lemmermann.
*
**

De twee Trachelomonas soorten door DE WILDEMAN
opgegeven, n. 1. Trachelomonas laevis EHRENBERG en Trachelomonas granulata EHRENBERG, welke JUNGHUN zou gevonden
hebben, de eerste op het Dieng en de tweede te Singabaran,
kunnen niet in aanmerking genomen worden. Er zijn te weinig
gegevens voorhanden om met eenige zekerheid een voorstelling
van den aard en de betrouwbaarheid van deze opgave te
hebben.
GESLACHT LEPTOCINCLIS PERTY.

Cellen vrij rond zwemmend, draairond met strakke membraan, één flagellum. Talrijke wandstandige schijfvormige
groene chromatophoren. Meestal twee
ringvormige paramylum lichamen. Voortplanting door deeling. Voeding holophytisch of saprophytisch. Een tiental soorten
zijn bekend.

Leptocinclis globosa Francé.
Cellen kogelvormig vooraan in een
korte spits uitloopend, 14-21 µ. groot.
Het flagellum is korter als het lichaam.
Vindplaats :

P. VAN OYE : 1921. 21, V; in het
plankton van de sitoe Tjibeureum-TjiLeptocindis globosa France.
beureum bij Tasikmalaja.
Naar France.
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OVERZICHT.
Volgens DE WILDEMAN waren tot in 1900 van Java volgend Euglenaceae bekend :
Euglena
Phacus
Trachelomonas
Totaal Euglenaceae

2
1
2 (twijfelachtige).
3 soorten en 2 twijfelachtig.

Tot op het eind Juli 1921 zijn nu bekend :
Euglena
Cryptoglena
Eutreptia
Phacus
Trachelomonas
Leptocinclis

9
1
1
4 en 2 twijfelachtige.
14 en 1 twijfelachtige.
1

Tot eind Juli 1921 zijn van de familie der Euglenacae
30 zekere en 3 twijfelachtige soorten van Java bekend.
Tasikmalaja, Juli 1921.

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. Salsnmans-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.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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.

KONINKLIJKE
VLAAMSCHE ACADEMIE

VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE
AP R IL
1922

GENT, DRUKKERIJ "ERASMUS"
5, GILDESTRAAT, 5

1922
5 111111!!!11!IIIIIIIIIIII!111111!191I1IIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111!IIIIIIIII!11i0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IN

z ie omslag

Aug .

Beernaert-prijs,

Ode blz.

Nt 559. Bloot land, door EDW. GAILLIARD. 434
3°) Lijkrede uitgesproken op 12 April 1921, op het
graf van Napoleon Baron de Pauw, door
435
Prof. J. VERCOLILLIE
4°) Kleine verscheidenheden :
Nt 560. Landt dat bloot is van den houte,
door EDW. GAILLIARD. . . . . 438
Nr 561. Bloot-landt ofte braecke, door Id. 440
5°) Aanteekeningen op Bredero, door Mr. LEON
WILLEMS

441

6°) Kleine verscheidenheden :
Nt 562. Over half land, voor half land, door
EDW. GAILLIARD . . . . . .

Nr 563.
Nr 564.

454

Groot van drien ghemeten, door Id. 456
Gheschote roede, door Id. . . . 456

7°) Is Vondel in België geweest? door GLISTAAF
SEGERS

457

8°) Kleine verscheidenheden :
Nt 565. Hemels breedde, door E. GAILLIAR D. 482
Nr 566. Gheland, door Id
484
Nr 567. Gheleghentheijt, door Id. . . . 484
9°) De " Middelnederlandsche " schriftaal in haar
verband met de " Middelnederlandsche
spreektaal ", door JOZEF JACOBS . . . . 485

Vergadering van 19 April 1922.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE,
Kan. AM. JOOS, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en JOZ. JACOBS, werkende leden ;
de heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST en Prof. Dr. LEO
VAN PUYVELDE, werkende leden, en Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselend lid hebben laten weten dat zij
verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*

**

De heer Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder, die
den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, door
ongesteldheid verhinderd, op dezes verzoek als secretaris
vervangt, leest het verslag over de Maart-vergadering,
dat wordt goedgekeurd.
*

**
Afsterven van Baron de Pauw, werkend lid,
oud-bestuurder der Academie. --- Bij brieve van 9 April
berichtte Mevrouw de Baronnes de Pauw aan de Academie het overlijden van haar echtgenoot; zij deelde tevens
mede dat de plechtige lijkdienst zou plaats grijpen den
Woensdag, 12 April, te 11 uur, in St. Annakerk.
Tot teeken van rouw werd de nationale vlag halfstok geheschen op het Academiegebouw. Aan de Gent-
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sche leden en aan het Bestuur werd onmiddellijk het
afsterven van Baron de Pauw medegedeeld.
Bij het openen der vergadering brengt Prof. J.
VERCOULLIE eerbiedig hulde aan B° n NAPOLEON DE
PAUW en leest vervolgens de lijkrede, door hem uitge-

sproken bij de begrafenis van ons dierbaar medelid en
oud-bestuurder, een der leden van de Academie door
Z. M. den Koning Leopold II bij haar stichting in 1886
benoemd : deze lijkrede zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
Op voorstel van den heer OMER WATTEZ beslist
de Academie dat een brief van rouwbeklag aan Mevrouw
de Baronnes de Pauw zal gezonden worden.
In een volgende vergadering zal een der leden verzocht worden voor het Jaarboek een levensbericht van
den betreurden afgestorvene te willen schrijven.
*
**

Schenking eener som van 50.000 fr. nominaal in Belgische rente 3 °I°, door den heer
Dokter Barbier, van Veurne. — De heer

Bestuurder is gelukkig aan de Academie te mogen
mededeelen, dat in vergadering van het Bestuur,
te zamen met den heer Prof. VERCOULLIE, de
heer Dr. BARBIER, van Veurne, den Zaterdag,
1 April, aan onze Koninklijke Instelling een som
van 50.000 fr. (Belgische rent 3 (1°) heeft ter
hand gesteld, tot uitvoering van de door hem
gedane stichting. (Zie Verst. en Meiled., jaarg.
1922, blzz. 15-17.)
De overhandiging der gift greep plaats ter
Academie, te 11 uur, alwaar, buiten Dr. K.
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de heeren OMER WATTEZ, bestutirder, Dr. LEO
GOEMANS, onderbestuurder, EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris, en Prof. J. VERCOLILLIE,
werkend lid, vriend van den heer BARBIER, door
wiens tusschenkomst de schenking gedaan werd.
^

**
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de
philosophie et lettres. 49e fast. Etudes sur Sénèque par PAUL FAIDER,
Docteur en philosophie et lettres, Professeur a 1'Athénée Royal de
Mons. I. La gloire de Sénèque. II. La vie et 1'ceuvre de Sénèque.
III. La Vita Senecae, par Paulus Pompilius. Gand 1921.
Ministère de 1'Industrie et du Travail. Secrétariat général. — Section de la Statistique. Recensement de l'industrie et du commerce
(31 déc. 1910). Volume VIII. Exposé général des résultats. Bruxelles, 1921.
Tijdschriften. Académie royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Leeres et des Sciences morales et politiques. 1921 : no 12 ;
1922 : nos 1-2 ; Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. 1921 : nos 9-12;
1922 : nos 1-2, en Programma van den jaarlijkschen wedstrijd voor 1926.
Annales des travaux publics de Belgique, févr. 1922. — Arbeidsblad,
Febr. 1922. '-- Bulletin der openbare bibliotheken, nr 1, 1922.
Door de " Académie royale de Belgique " : L' Académie royale de
Belgique depuis sa fondation (1772-1922). Bruxelles, 1922.
Door den " Cercle archéologique du Pays de Waes '' :
Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas.
34e dl. : 1920-1921. Sint-Niklaas, 1921.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Derde deel. Alphabetische Catalogus,
bewerkt door Louis D. PETIT. Leiden, 1889.
De Gids, 14e jg. (1862), l ste dl.
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IV chants, par JACQUES DELILLE, nouvelle édition, augmentée, avec

figures. Paris, 1808.
Bruiloftskrans bij het Huwelijk van den hoog achtbaren Heer
Petrus Johannes Dumon met de hoog achtbare Ju(vrouw Cornelia Josepha
Adilia Voet (te Leest, 2 Juni 1897). (Door L. DE KONINCK.) Z. pl. of j.
Magnificat. (Door L. DE KONINCK.) Rethy, 1899.
Rouwkrans op het graf van Zijne Eminentie Victor August Kardinaal Dechamps, aartsbisschop van Mechelen, primaat van België, enz.
door L. DE KONINCK. Turnhout.
Hulde aan onzen gevierden Vlaamschen en Katholieken Toondichter Edgard Tinel, bestuurder der school van kerkelijke muziek te
Mechelen, ter gelegenheid der overhandiging van het kunstbrons door
de Mechelsche afdeeling en het Middenbestuur van het Davidsfonds,
door de St.-Gregorius- Vereeniging, het Dameskoor en de Maatschappij " Aurora ", door zijne vrienden en vereerders in Mechelen,
den grooten Meester aangeboden, bij de tweede uitvoering in Mechelen der " Klokke Roeland " op 29 November 1885. (Door L. DE
KONINCK.) Turnhout, 1885.
L. DE KONINCK. Ode aan Kiliaen. Bij de onthulling van zijn
standbeeld te Duffel op 8 Mei 1882. Turnhout, z. j.

Door Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS, buitenlandsch eerelid :
De nieuwe Taalgids, 16e jg., 2e afl.
Door den heer A. ADRIAENSEN, te Hoogstraten :
Jan van der Heze, schilder en beeldhouwer te Antwerpen, de
Meester van het drieluik de Kruisdraging, toegekend aan Geeraard
van der Meire, onder het nummer 383 in het Koninklijk Museum van
Schoone Kunsten te Antwerpen geplaatst.
Door den E. H. JAN BERNAERTS, onderpastoor, te St.-Jans Molenbeek :
Een zestigtal brochures, trakten, uittreksels uit dag- en weekbladen,
nota's enz. over de Vereenvoudiging der spelling en andere spellingvraagstukken, alle verschenen tusschen 1882 en 1911.
Door den E. P. GEEREBAERT, te Brussel :
Grieksche en Latijnsche schooluitgaven. Cicero. Pro Archia, pro
Marcello, pro Ligario. Met inleidingen en aanteekeningen door A. GEEREBAERT S. J. le deel : Tekst. Tweede druk. Luik, 1921.
Id. Bloemlezing uit de Grieksche lierdichters, door Id. 1 e deel :
Tekst. Tweede druk. Luik, 1921.
Door Dr. J. GESSLER, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te
Hasselt :
La première Halle aux drags de Hasselt, par JEAN GESSLER,
Professeur a l'Athénée Royal. Tongres, 1922.
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La créance de Maître A. Bormans sur Hasselt, par le même.
Id. 1921.
La confrérie des albalétriers de Hasselt, par le même. Anvers, 1921.
De Dappere Belgen ten tijde van Cesar. Een kritische Schets,
door denzelfde. Maeseyck, 1919.
In Memoriam C. Gessler (1834-1920). Tongres, 1920.
Door den heer JOS. KLEINTJES S. J., St. Will. College, Katwijk
a. d. Rijn :
Van Goden en Helden. Mythen en Sagen van Grieken, Romeinen
en Germanen, door J. KLEINTJENS S. J. en Dr. H. H. KNIPPENBERG.
4e druk. Groningen, 1922.
Napoleon Imperator, door dezelfden (geïllustreerd). Bussum, 1921.
Door den E. H. G. LAMERANT, door tusschenkomst van den heer
Dr. BARBIER, te Veurne :
Twee bijbelstudiën. I. De Zondvloed. II. Waar lag het Paradijs?
door GUSTAAF LAMERANT, Pbr. Veurne.
IIIe en IVe bijbelstudiën. III. De Tijdrekening van Adam tot Mozes.
IV. Adam en Eva en hunne voornaamste eerste Nakomelingen naar
Heilige Schrift en Godenleer, door denzelfde. Brussel, 1921.
Door den E. H. J. PAQUAY, pastoor te Heusden (Limburg) :
Frans Tittelmans van Hasselt (Franciscus Titelmanus Hassellensis) (Dec. 1502-12 Sept. 1537). Opzoekingen over zijn leven, zijne
werken en zijne familie, door ALFONS PAQUAY, Rector der Zusters
Kindsheid Jezus, te Hasselt. Hasselt, 1906.
De Parochieënwording in Limburg, door den E. H. JAN PAQUAY,
Dokter in Zeden- en Geschiedkunde, Lid der Koninklijke Akademie van
Oudheidkunde en der Koninklijke Commissie voor Kunstgebouwen.
Pastoor te Heusden. Tongeren, 1922.
Door de Redactie :
Vereenvoudiging, nrs 4 en 5, 1922 (35 exx.). — L'Epoque nouvelle, mars 1922.

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

Vlaamsche Arbeid, Jan.-Maart 1922. — De Bibliotheekgids, April
1922. -- Biekor f, nr 3, 1922 en Bladwijzer 1920. -- Franciscana, nrs 2-3,
1922. -- Limburg, Maart 1922. -- Mechlinia, Febr. 1922. r Neerlandia, April 1922. De Opvoeder, nrs 9-10, 1922. -- De Schoolgids,
nrs 10-17, 1922 ; en Eenige Wenken over Methodiek en Leerplan bij
't aanleeren van Meetkundig Teekenen..., blzz. 1-44. -- Sint-Cassia-
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nusblad, nr 4, 1922. De Student, nr 3, 27e jg. -- Studiën, April 1922.
Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift, nr 7, 1922.
De Kleine VlaLa Vie diocésaine, mars-avril, 1922. -- Vereenming, April 1922.
voudiging, nrs 4-5, 1922. Dietsche Warande en Belfort, Apr. 1922.
-- Bollettino della Societa Piemontese di archeologiae e belle anti,

nrs 3-4, 1921.

Mededeelingen
door den Bestendigen Sekretaris.
1°) Koninklijke Academie van België. Honderd
vijftigste verjaring van haar stichting. — Op 19 April
ontving de Academie, vanwege de Académie Royale de
Belgique, een bronzen exemplaar van de Medaille
geslagen ter gelegenheid der Viering van den Honderd
vijftigsten Verjaardag harer stichting.
2°) Wapenschouwing. Uitreiking van eereteekens. --- Bij brieve van 6 April, noodigt Luitenantgeneraal. H. Delobbe der 1ste Legeromschrijving, de
Academie uit tot de Wapenschouwing en Uitreiking van
eereteekens aan de familieleden van in den grooten oorlog
gesneuvelde militairen en aan eenige oud-strijders, welke
op 8 April zullen plaats hebben.
3°) Jubelfeest van de Kon. Hoogeschool van
Padua. — De Bestendige Secretaris deelt aan de Academie
mede, dat Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE heeft aanvaard
de Academie op de Jubelfeesten der Koninklijke Hoogeschool van Padua te vertegenwoordigen.
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Professor
J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : de heeren Mr. LEONARD WILLEMS, K. DE
FLOU, Kan. AM. JOOS, Is. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof.
Dr. J. MANSION en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
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De heer Kan. A. Joos brengt hulde aan de nagedachtenis
van den heer Baron N. de Pauw, die een der ijverigste leden
van de Commissie was.
Aan de dagorde staat :
a] Lexicographische sprokkelingen, door den heer Mr.
L. WILLEMS;
b] Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.

Die punten worden in de orde van de dagorde behandeld.
—9 De Commissie stelt voor de behandelde punten
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — 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 Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
voorzitter ; IS. TEIRLINCK, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, leden; Dr. M. SABBE en Dr. A. VANDEVELDE, hospiteerende leden ; en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
Is Vondel in België geweest ?
De heer SEGERS houdt eene lezing over het Werk van
Vondel, waaruit blijkt, dat Vondel niet van reizen hield. Al
wat men over zijne reizen in ons land heeft gezegd, oordeelt
de heer SEGERS zonder grond.
— Door de Commissie wordt aan de Academie
voorgesteld de lezing van den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

DAGORDE.
1°) Lidmaatschap der Academie. Opene plaat.
sen. — De Academie stelt het getal opene plaatsen van
eere- en briefwisselende leden vast. STAAN OPEN :
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Twee plaatsen van briefwisselend lid tot vervanging
van Dr. J. PERSYN, tot werkend lid verkozen, en Dr. A.
FIERENS, overleden;
een plaats van buitenlandsch eerelid, tot vervanging
van den heer Felix de Coussemaker, overleden.
Daarna wordt overgegaan tot de benoeming der
Commissie tot voorstelling van twee candidaten voor elk
der openstaande plaatsen. Worden aangewezen de heeren
Prof. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK en Prof. Dr.
J. MANSION.

2°) " Brabanconne ". Benoeming van den Keurraad. — Worden aangesteld : de heeren Dr. L. SIMONS,
0. WATTEZ en Mr. L. WILLEMS.
3°) Vijfde internationaal Congres voor Geschiedenis. --- Bij brieve van 12 Maart 1922 bericht Dom
URSMER BERLIÈRE den heer Bestuurder der Koninklijke
Vlaamsche Academie, dat, op voorstel van de British
Academy en van de Royal Historical Society van Londen, het vijfde Congres zal gehouden worden te Brussel,
in 1923. De Bestuurder wordt verzocht de vergadering te
willen bijwonen, welke zal plaats grijpen in het Palais
des Académies, den Zondag 2 April, te 10 1/2 ure, voor
het treffen van de noodige maatregelen. De heer OMER
WATTEZ, bestuurder, woonde de vergadering bij en
brengt daarover verslag uit.
4°) Beernaert-prijs. — De Bestendige Secretaris
deelt aan de Academie mede, dat de heer Prof. Dr.
LOD. SCHARPÈ zich heeft aangesloten bij de beslissingen
genomen voor het houden der vergaderingen betreffende
den Beernaert-prijs.
5°) Plechtige Vergadering van 1922. — Bij brieve.
van 15 April bericht de heer FRANS VAN CAUWELAERT,
volksvertegenwoordiger van Antwerpen, dat hij als thema
voor de feestrede van 2 Juli behandelen zal Taal en Volk.
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6°) Lezing door den E. H. J. Jacobs : De Schrijftaal in de Middeleeuwen. --- Hoe geeft zij de volkstaal weer? ^– Spreker zet zijne studie voort over
de schrijf- en spreektaal in de middeleeuwen. Hij
beschouwt thans de schrijftaal in haar verband met de
spreektaal, d. i. met het dialect of de volkstaal. Hij onderzoekt waar de volkstaal het meest te vinden is; hij toont
hoe we in de onbekende, raadselachtige schrijftaal toch
altijd elementen uit de volkstaal met zekerheid kunnen
achterhalen ; hij gaat na hoe de Mnl. spelling alle taal,
dus ook de volkstaal gebrekkig weergeeft; in welke mate
de Mnl. schrijftaal, vooral de officiëele, de klanken, de
vormen, de woorden, het geslacht van de dialectisch
gesproken taal af beeldt, en besluit dat de officiëele taal
niet de eerste bron is, welke hoeft geraadpleegd om de
phonetiek of zelfs een volledige grammatica van een Mnl.
dialect op te stellen. Ten slotte geeft hij een paar teksten,
waarin de bestanddeelen der locale volkstaal duidelijk van
de algemeenere volkstaal en van de algemeene schrijftaal
onderscheiden worden.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de
vergadering dat de lezing van den heer JACOBS in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
--- De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

559, -- BLOOT LAND.
In een akte van het jaar 1397 wijst die uitdrukking eigenlijk op Winnende land, d. w. z. op Zaailand : "vertich roedcn
lands onder busch ende bloot lands " :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, oud nr 1419,
voorloopig blauw nr 3303 : " Ende vertich roeden lands onder busch
ende bloot lands... '' (Oorkonde betreffende het Gasthuis te Rijsel, van
24 Febr. 1397.)
BLOOT LANDT ENDE ERFVE

luidt het hieronder :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc de Bruges, I, 248 :
" Ende als van grachten, ligghende in het selve landt, te weten daer
mede eenighe hofsteden ofte leenen besloten zyn, die zullen gheheel
volghen de selve hofsteden ofte leenen teghen ander bloot landt ende
erfve, tot in den barm over d'ander zyde ter gracht-waert-inne... "
(Cost. van 1628.)

De vertaling van dien tekst dient herzien. Ongetwijfeld is
de bedoeling dat de in spraak zijnde grachten heel en al bij den
grond behooren en mede gemeten worden. Men vergelijke
met den tekst uit de costume van 1542, op. cit., I, 778, en met :
Placc. van Vlaender., Vie boek, Ie deel, blz. 604 : " Ende voor soo
vele... dat op de landen van eenige pacht-hoven... ten affscheeden geen
jonge klavers bevonden en wierde..,, soo zal den afgaenden pachter...
de oude klavers moeten laeten liggen sonder omryden ; dies de breedde
oock zal gherekent worden onder 't derde van 't bloot landt, waer
vooren hem zal betaelt worden,.. " (Regl. u. s. van 12 Augustus 1767.)
EDW. GAILLIARD.

LIJKREDE
uitgesproken op 12 April 1921, op het graf van
NAPOLEON BARON DE PAUW,

Werkend lid, oud-bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie,
door Prof. J. VERCOULLIE,

Werkend lid der Academie.

MIJNE HEEREN,

Door den dood van NAPOLEON Baron DE PAUW ondergaat
ook onze Koninklijke Vlaamsche Academie een onherstelbaar
verlies.
Lid van onze Instelling sedert haar stichting den 8 Juli 1886,
heeft hij met een onvermoeibare werkkracht haar werkzaamheden gevolgd, geleid, of helpen volbrengen.
Hierbij herinneren wij ons, benevens zijn lezingen in vergaderingen van de Academie of van Commissiën, zijn talrijke
bijdragen in de reeksen onzer uitgaven. Die beslaan 13 lijvige
8°-deelen, verschenen tusschen de jaren 1889 en 1914. Zij
betreffen onze middeleeuwsche letterkunde, onze middeleeuwgeschiedenis, ons middeleeuwsch recht. Wel had een beroepsphiloloog die gedeeltelijk anders gemaakt, maar zij blijven toch
als bewijzen van zijn vlijt en van zijn speurzin en als bouwstoffen waarmee veilig mag voortgewerkt worden.
Hij is tweemaal bestuurder van de Academie geweest, de
eerste maal in 1888, de tweede in 1920. Doch reeds in April
1920 nam hij als zulkdanig ontslag, naar onze meening meer
omdat zijn nauwgezetheid hem verbood een ambt te behouden
dat zijn afnemende gezondheid hem niet toeliet naar behooren
te vervullen, dan omdat er een misverstand zou ontstaan zijn
tusschen hem en de Academie wegens zijn optreden in de zaak
van de Vlaamsche Hoogeschool ter gelegenheid van een schim
van een studentencongres.
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Zeker heeft een Bestuurder het recht overal waar hij
optreedt, ook op te treden met zijn titel van Bestuurder van
de Academie, maar al te gedienstige vrienden van hem hadden het voorgesteld alsof hij optrad als lasthebber van de
Academie.
Wat er van zij, de zaak werd in der minne bijgelegd,
zonder wrevel noch wrok, want nooit had hij er aan gedacht
om ontslag nemen uit de Academie zelf, die hij oprecht lief had
en die een aanzienlijk deel van zijn leven geworden was.
Tijdens den oorlog was hij onderbestuurder met Kanunnik
A. Joos als bestuurder en EDW. GAILLIARD als secretaris. Dit
driemanschap was dus gedurende deze schrikkelijke jaren de
verantwoordelijke uitvoerende macht van de Academie.
Wel is de Academie van den eersten dag van den oorlog
verdacht geweest bij degenen die beweren de vaderlandsliefde
in pacht te hebben en is het bij sommigen nog.
Gedurende den ganschen tijd van de bezetting is er bij
deze drie mannen geen oogenblik aarzeling geweest is over de
houding die ze tegenover den bezetter aan te nemen hadden.
Zij hadden besloten alle werkzaamheid stil te leggen en geen
zittingen te houden, noch officieele noch half-officieele, noch
vertrouwelijke noch geheime, omdat ze door de Duitsche censuur niet wilden gaan en omdat ze niet wilden dulden dat hun
mededeelingen aan de leden met de welwillende melding
Staatsdrucksache door de Duitsche post zouden verzonden
worden.
Den 9 Februari 1918 teekenden ze alle drie een vertoog
van krachtig verzet tegen de drijverijen van den Raad van
Vlaanderen.
Tijdens het opgedrongen bezoek van ECKER aan de
lokalen der Academie den 13 April 1915 waren Bestuurder en
Onderbestuurder afwezig en de Secretaris hield zich geheel den
tijd in zijn kabinet. Bij dit bezoek dat niet te ontwijken was,
werd ECKER geleid door een lid door hem aanged id, en door
een tweede lid, door den secretaris aangeduid. Van wenschen
of verzoeken tot ECKER is er alsdan geen sprake geweest.
Dat weerlegt afdoende de beweringen van een vluchtschrift
in Augustus 1915 verspreid, volgens hetwelk het bezoek door
door de Academie uitgelokt was om de gelegenheid te hebben,
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van EIKEU de vervulling van eenige Vlaamschgezinde wenschen te vragen.
De goede naam van N. DE PAUW en van zijn twee medebestuursleden bleef in dezen ongerept.
De Academie verliest in hem een verkleefd lid, een onvermoeibaar werker, een trouw vaderlander, die zijn liefde voor
zijn grooter vaderland, België, putte uit zijn liefde voor het
verleden, voor de overleveringen, voor de taal van zijn kleiner
vaderland, Vlaanderen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
,.......,

560. — LANDT dat BLOOT is VAN DEN HOUTE.
Is Land waarvan het daarop groeiende hout, nl. het
kaphout, d. i, het schalmhout Fr. " Bois taillis " — is afgehakt. Was aan een pachter eenig stuk land, bij het aanvangen
van zijn voorwaarde of pacht, — " bij zyn ancommen ", —
" bloot vanden houte " geleverd, dan was hij gerechtigd, bij zijn
" afscheiden ", d. w. z. bij het verstrijken van zijn pacht,
genoemd land aldus te laten :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Klooster van Spermalie,
Charters, oud nr 7419, voorloopig blauw nr 2996 : " Danof hem pachter
tvoornoemde stick landts tzynen ancommen bloot vanden houte hem
ghelevert es gheweest, zoo hy van ghelycken tzelve landt wederomme
tzynen afscheden bloot vanden houte laeten moet... " (20 Sept. 1578.)
Id., Fonds id., oud nr 7541, voorloopig blauw nr 3118 : " Danof
hem pachtere tvoornoomde landt tzynen ancommen bloot vanden houte
ghelevert es gheweest, zoo by pachtere ghehouden wert ten expireren
van zynen pacht tzelve landt wederomme bloot vanden houte te
laeten... " (Akte van 19 October 1578.)

Het " hout " maakte deel uit van den grond :
Id., Fonds van het Brugsche Vrije (Ziesseelschen), Charters, oud
nr 1481, voorloopig blauw nr 3328 : " Ende ghaven wettelike ghifte L.,
van twee ghemeten lands, metten houte datter up suet, lecghende
binden ambochte van... " (Akte van 16 September 1407.)

In de pachtbrieven, stond de " oudde " van het daarop
wassende " hout " vermeld :
Id., Fonds van het Klooster van Spermalie, Charters, oud n r 7418,
voorloopig blauw nr 2995 : " ... thoudt van dien (van het in pacht
gegeven land) ten aencommen wesende houdt vier jaeren... " (Akte
van 1 n Februari 1572.)
Id., Fonds id., Charters, oud nr 7542, voorloopig blauw nr 3119 :
" Daerof hem pachtere thoudt staende up tvoornoomde landt tzynen
ancommen ghelevert es gheweest vy f jaeren oudt, twelcke hy pachtere
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ten expireren van zynen pacht, alzoo oudt wederomme overleveren
moet... " (Akte van 20 September 1578.)
Men zei b.v. ook DE SCHOTEN VANDEN HOUTE... HOUDT
(oud) GHELEVERT ZEVEN JAEREN :
Id., Fonds id., Charters, oud nr 7546, voorloopig blauw nr 3123 :
" Wel ende deuchdelic verpacht thebbene P..., een partie van lande
groot..., danof hem de schoten vanden houte houdt ghelevert zijn
zeven jaeren, ende tgars twee jaeren, die hy pachtere (bij het einde van
zijn pacht) ooc zoo leveren moet... " (Akte van 1n Februari 1572.)
Wat in het Fr. TAILLES DE SEPT ANS heette :
Faider, Cout. de Hainaut, III, 295 : " Decret fixant des amendes
pour chevaux et bêtes a comes, trouvées dans les Maillis des bois endessous de sept ans... Que bestes chevalines ou a comes qui ont droit de
paistre, estant trouvées es tailles endessous de sept ans, chacune
d'icelles sera en l'amende de dix pattars... " (26 juli 1622.)
WAS VAN HOUTE komt voor als algemeene benaming en
staat in verband met het Fr. Bois taillis, of Bois cru sur souches
et par rejetons, que l'on taille, que l'on coupe de temps en
temps (Littré) :

Staatsarchief en Fonds u. s., Charters, oud nr 7546, voorloopig
blauw nr 3123 : " Item, desen pachtere es ghehouden zijn landt te
latene, ten expireren van desen pacht, in zulcker note ende in zulcker
was van houte als voorseyt es... " (Akte van 1 n Februari 1572.)
Land blooten vanden houte was het afkappen van schalmhout, zooals hierboven. Met de daarbij gaande bepaling
Hauwen, wees het op Fr. Taille. Voordat de schoten b.v.
vier jaar oud waren, mocht men op aldus " ghebloodt '' land
geene beesten weiden :

Id. en Fonds Id., Charters, oud nr 7546, voorloopig blauw nr 3123
zooals boven : " Item, en zal hy pachter gheen beesten laten gaen up de
landen die by ghehauwen ende ghebloodt zal hebben vanden houte,
voor dat de schoten vier gheheele jaeren houdt zullen wesen, up
peyne... " (Akte van 1 n Februari 1572.)
Zulk gebloot land was immers " en deffens ", zooals in
het Fransch gezegd werd. Men leest bij La Curne de SaintePalaye, Gloss., v° TERRE EN DEFFENS : Terre ou it n'est pas
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permis de mener païtre les bestiaux (1) ; en v° Deffensable
Bols DÉFENSABLE, of Bosch waarin gedurende zekeren tijd de
toegang verboden was (2).
Men vergelijke overigens met de hieronder volgende
plaats uit Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, LII, 5, door
Littré, vo Taillis aangehaald : " Ne vaques, ne brebis, ne
quevaus, ne quievres en taillis de bois, parce qu'eles y font
damaces en foutes saisons ", — en met " Tranches et taillis de
bois sont deffensables jusques a trois ans et un mois ", uit het
Coust. gén., t. II, blz. 134.

561. — BLOOT-LANDT OFTE BRAECKE.
In den onderstaanden tekst wordt daardoor verstaan
Braakland, of Land dat men gedurende zekeren tijd onbebouwd laat liggen ; Fr. Jachère, in het Meetjesland, Wepelland
geheeten.
Placcaet-boeck van Vlaenderen, IIIe boek, Ie deel, blz. 416 : " Dat
de ghebruyckers vande voorseyde landen zullen verobligeert wesen het
leste jaer vanden termyn van hunnen pacht, aleer de selve landen. te
vetten... Ende dat niet-min d'afgaende pachters, t'hunnen afscheeden
zullen moeten laeten bloot-landt, ofte braecke, het derde deel van hunne
ghepachte saey-landen,... opdat den... aenkomenden pachter daer op
Bomer-vrucht soude moghen winnen...'' (Reglement van 17 October 1671,
voor de " Casselrye van Audenburgh van Ghendt ". — Vergelijk met
Regl. van 17 October 1671, bij D. Berten, Cout. Vieuxbourg de Gand,
blz. 413.)

Verder in het stuk (art. VIII) luidt het : " ende het resterende derde moeten laeten vague ", VAGUE LANDT (Art. IX), en
in den aanhef : BRAECKE ofte STOPPEL-LANDT " (op. cit., III, 415),
dat met STOPPELBRAKE (De Bo) dient vergeleken.
EDW. GAILLIARD.

ense, als " terme d'eaux et foréts ", de uit(1) Littré heeft, v o Defense,
drukking " Ce bois est en de fense verkeerd uitgelegd door : il est
assez cru pour qu'on puisse sans dommage y laisser aller les bestiaux.
Dupin et Laboulaye, in hun Glossaire de l'ancien droit francais, zeggen
integendeel vo Terres en deffens : Terres sur lesquelles la vaine pàture
est interdate. Terres sont aucuns temps en deffens, dit la Coutume de
Normandie, et en autres sont communes.
(2) La Curne de Sainte-Palaye zegt bij misslag ; " Bois dont il
nest permis de jouir qu 'à ceux qui ont le droit d'usage ".

AANTEKENINGEN OP BREDERO
DOOR

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

I.

Wie is Jacob Barthout Feris-soon I
Na het afsterven van Bredero (13 Aug. 1618) heeft zijn
vriend en gewone uitgever Lodewijk Van der Plassen de
verstrooide en onuitgegeven gedichten van den overledene
bijeengebracht en in een bundel uitgeven, onder den titel :
" G. A. Brederoo's Nederduytsche Rijmen " (1620).
De verzamelaar deelt ons niet mede waar hij de reeds
gedrukte stukken gevonden heeft, noch wat tot dus ver onuitgegeven was. Hij neemt ook enkele brieven op, maar laat het
meerendeel der eigennamen wegvallen, alsook der datums. Zoo
dat er om zoo te zeggen bij ieder nummer der Nederduytsche
Rijmen een aanteekening zou moeten komen om ons inlichtingen te verschaffen over zaken die wij wenschen te weten, doch
waarvoor L. Van der Plassen blijkbaar geen belangstelling
voelde.
Een enkel dier stukken (den berijmden brief aan Jac. Barthout) wensch ik hier uitvoerig te bespreken.
Jac. Barthout, een Schiedammer rederijker, had in 1613 een
brief in verzen aan Bredero toegezonden, welken brief L. Van
der Plassen ons ongelukkig niet mededeelt (1).
(1) Ongelukkig, zeg ik, omdat wij waarschijnlijk door dien brief
zouden weten op welken datum Bredero tot vaandrig der schutterij
benoemd werd. In het kort levensbericht over den dichter, dat in de
uitgave van 1638 voorkomt, wordt gezeid : " Sijn loffelijcke zeden
hebben hem het Vaendragherschap van onse Burgerij doen verwerven,
dat hij achtbaer ghevoerd heeft ''. Zoo ook in de uitgave van 1644.
Doch in de uitgave van 1678 (Weduwe Van der Plassen) lezen wij in
Verst. 1922
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Bredero beantwoordde dit schrijven, midzomer 1613, met
een epistel in verzen : dit laatste stuk alleen werd in de Nederduytsche Rijmen opgenomen.
De titel luidt
ANTWOORT OP EEN BRIEF VAN JACOB BARTHOUT FERIS
SOONS BRIEF (sic).

Op enkele verzen wensch ik de aandacht te vestigen.
O Jacob Bart-houts zoon ! Ghij kloecke minnaar bist :
Mijn waalbaer weeck vernuft dat redeneert en twist
Of ick mijn simpel werck vour uwe sneege sinnen
Sal toonera ofte niet. . . . . .
Ghy, die in 't heyligh' choor der spitse Negelingen
U vaersen op de maet so sinnelijck kunt singen
Dat mijn versufte ziel, als zy u letters las
In twijffel trock of ick hier ofte elders was
O wel-begaefde Held! Wat Goddelijcke krachten
Stort die alwijse God in sterff'lijcke gedachten.
O glory van Schiedam, op Camers wijd vermaert !
O hoogh verlichte man! Voor u geswinde gheest
Was ick omsichtigh en so wonderlijck bevreest
Dat ick mijn snelle hand te rugh heb moeten trecken
Uyt angste dat ghy sout met mijn gedichten gecken.
Wij zijn het gewoon daar waar rederijkers over elkander
spreken, dat de eene den anderen met Homerus, Horatius, Virgilius gelijk stelt, en bij het toezwaaien van loftuitingen geene
palen meer kent. Doch wanneer wij iemand als Bredero, die
herhaaldelijk met de " retrozijnen " van zijn tijd den spot
drijft, en een open oog voor het komieke heeft, aan een confrater hooren toeroepen " 0 glorie van Schiedam... hoogeerlichte geest " enz., en wanneer wij hem zien verklaren dat
diens verzen zoo prachtig zijn dat hij er heelemaal tureluursch
plaats van " achtbaer " " acht jaer ". Indien dit waar is, zou hij in 1610
vaandrig geworden zijn. J. Ten Brink (Bredero, blz. 87), acht dit best
mogelijk : " Is dit geen drukfout, 't geen wij zeer mogelijk achten, dan
is Br. reeds in 1610 vaandrig geworden ". Ik houd het ervoor dat wij
hier voor een drukfout staan : anders leg ik mij niet uit waarom achtbaer in de uitgave van 1644 is blijven staan.
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van geworden is, --- dan komt onwillekeurig bij ons de vraag
op : " Wie is dan toch die uitverkorene der Muzen, door
Bredero zoo hemelhoog gesteld? En wat heeft hij dan geschreven om hem van wege Bredero zulke bewierooking te
bezorgen ? "
In de Binger-uitgave (1890) hebben wij hier een eenvoudige nota : " Barthout was een Schiedammer rederijker ". (Dat
zou ieder van ons bij het lezen van het gedicht al dadelijk
gegist hebben). Hiermede punctum : en zonder verder bescheid
worden wij nu afgescheept !
Dit antwoord voldeed mij geenszins : Ik wilde iets meer
weten aangaande die " glorie van Schiedam ", en dit is voor
mij het uitgangspunt van een onderzoek geweest.
*
* *

In het kleine Schiedam waren er ten tijde van Bredero
twee rederijkerskamers gevestigd : 1° de mode Roozen, 2° de
Vijgeboom.
Van die twee is de kamer der mode Roozen verreweg het
ijverigst in het beoefenen der rhetorica geweest. Het is bij uitzondering dat zij op een rederijkersfeest niet verschijnt.
In Augustus 1598 neemt zij deel aan het feest door de
Blauwe Acoleyen van Rotterdam ingericht. De stukken door
Schiedam ingezonden, zijn onderteekend : " Wie ducht, ick
hope '', kenspreuk van een tot dus ver onbekenden rederijker.
In Juli 1603 richt de kamer de roode Roozen te Schiedam
zelf een feest in. Naar gewoonte neemt zij zelve geen deel aan
den wedstrijd, maar de verzen om de toetreders te verwelkomen, zijn onderteekend W. Nieupoort en Nieupoort de Jonghe.
Bij latere feesten zijn de ingezonden stukken van Schiedam
onderteekend " S. Heyns ", met kenspreuk " altijt Heyns " (1).
onder meer op het Vlaardinger-feest van 1616.
Onder de rederijkers van de roode Roozen kan ik onzen
Barthout niet thuis brengen.... wij gaan dus tot den Vijgeboom
over.
Op het reeds genoemd Flaardinger-feest van 1616 is de
Vijgeboom ook vertegenwoordigd. De stukken door die kamer
(1) Zeer zeker een ander als Zacharias Heyns, die met Schiedam
niets te doen heeft, en een anderen kenspreuk voert.
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ingezonden, staan onder de kenspreuken " Non omnia possumus omnes " en " 't Buycht en 't breekt niet ".
In de bibliografische beschrijving van den feestbundel door
de Bibliotheca Belgica, wordt deze laatste onderteekening
beschouwd als de kenspreuk van een onbekenden rederijker.
Ik gis dat wij hier staan voor den kenspreuk van Jacob
Barthout. Omtrent de helft der rederijkersspreuken bevat toespelingen op den naam zelf van den dichter. Ben ik niet mis,
dan is het hier ook het geval : Bredero spelt den naam Barthout (= Bord-hout) en de kenspreuk schijnt mij hierop eene
toespeling " 't buigt en 't breekt niet ".
Heel zeker is mijne uitlegging geenszins : maar ik geef
verder een tweede bewijs, waaruit ik meen te mogen besluiten
dat Barthout lid van den Vijgeboom is.
De verzen in den Vlaardinger-bundel opgenomen, zijn
noch beter, noch slechter dan de gewone rederijkers rijmelarij ;
en zij rechtvaardigen den grooten lof geenszins, welke Bredero
aan Barthout`s talent schijnt toe te kennen.
Maar die verzen van 1616 moeten de eenige niet zijn, die
de Schiedammer rederijker maakte. De epistel, wij hebben het
gezien, is van 1613, en zij doelt op gedichten, die vóór dien
datum moeten verschenen zijn.
Ik heb die echter tot nog toe niet kunnen terugvinden.
Misschien zal een ander mij kunnen aanwijzen waar zij te
vinden zijn.
Ter ondersteuning van mijne gissing dat Barthout wel lid
van den Vijgeboom is geweest, kan ik nog een tweede
argument aanvoeren.
In de liminaria van den Rodderick en Alphonsus (1616)
komt een sonnet voor, ter eere van Bredero en zijne tooneelstukken. Het is onderteekend : " G. Martens — 'k betrou
in een .
Uit het onderzoek door mij ingesteld, om te weten wie
die Martens was (de Binger-uitgave geeft hier alweer geene
inlichtingen), is gebleken dat op het Vlaardingerfeest, onder de
werken door den Vijgeboom ingezonden, er een voorkomt,
geteekend : " G. M. — 'k betrou in een ".
Blijkbaar dus dezelfde rederijker als degene die het sonnet
voor Rodderick schreef.
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En zoo G. Martens lid van den Schiedammer Vijgeboom
is, zal denkelijk J. Barthout het ook wel zijn.
Nu staan wij voor de vraag hoe Bredero in betrekking
gekomen is met den Schiedammer Vijgeboom.
Wij zullen het misschien nooit weten. De rederijkerskamers
brachten elkander bezoeken. Zij zonden elkander " Caerten "
toe om wedstrijden in te richten.
Misschien is de Vijgeboom aan den Amsterdamschen
Eglantier een bezoek komen brengen — of omgekeerd.
Bredero, die bij dit bezoek aanwezig was, heeft bij deze
gelegenheid kennis gemaakt met J. Barthout en G. Martens.
De eerste vooral schijnt op den Amsterdammer een
diepen indruk te hebben gemaakt, waarvan wij den weerklank
nog hooren in de berijmde epistel van 1613.
II.
Renier Telle en Bredero.
Renier Telle, die zich zeer deftig in zijne Latijnsche werken
Regnerus Vitellius noemde (1), is een geleerde, welke ook van
tijd tot tijd een Hollandsch versje maakte maar als dichter
is hij van weinig tel. Daargelaten zijne belangstelling in de
nationale letterkunde, hield hij zich vooral met godsdienstzaken
en geschiedenis bezig.
Van geboorte was hij een Zeeuw : hij zag het levenslicht
te Zierickzee in 1558. Na een tijd lang in het buitenland gereisd
en verbleven te hebben, keerde hij naar zijn geboortestad
terug, werd er rector der stadsschool en behield dien post tot
in 1610. In dit jaar vestigde hij zich te Amsterdam en stierf
aldaar omtrent 1619 : de juiste datum van zijn dood staat
niet vast.
(1) Cf. over die werken Paquot, Mémoires, IV, 381. Ter loops zij
hier vermeld dat Paquot, dl. XI, over Bredero en zijne werken handelt.
Een tooneelstuk van hem is getiteld " De stomme ridder ''. In de lijst
der tooneelwerken bij Paquot (blz. 238) komt voor : " Le chevalier
Stomme " met een hoofdletter S, alsof het een eigennaam gold ! ! Men
verlieze niet uit het oog de ridder niet stom heet, maar dat de vertaling
van Paquot stom mag heeten. In die lijst wordt Bredero's Lucelle tot
Hecella verknoeid.
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getiteld " Het eerste deel van de Tragedische ofte klaechlijcke
Historiën. Eerst beschreven in Italiaens ende nu uyt de Francoysche in de Nederlandtsche tale over-geset ". (Rotterdam.)
In de liminaria van dit boek komt een sonnet van Bredero
voor, waarin er van onzen R. Telle sprake is. Ziehier dit stuk
(Binger-uitgave III, 590) :
Ghy klaar beharssent (1) volck ! en schrand're Jongelingen,
Beswangert met vernuft en met een kloecke geest,
Die met een soeten smaack der Wijsen boecken leest
Waar door ghy licht bekomt de kennisse der dingen.
Ghy, die u Lesens-lust kunt saaden noch bedwingen,
Doorsiet dit Spiegel-boek noyt meer (2) in Duytsch geweest,
In 't welck ick, Leeke-broer, soo slecht als onbevreest
Heb, met myn boersche stem, de Fransche-maat gaan singen.
Ghy Rijmers, die met Rijm, mijn Rijmerijen prijst (3),
Ten Rymt niet dat ghy my, maar Telle danck bewijst,
Die 't Rymeloos my gaf om Rymen af te maaken.
Dees Rijmpjes, soose zijn, die vindy hier gheprent :

Traach ben ick van begrijp, en arm van geest, ick kent (4),
Doch 't geen my (5) vrunt behaaght, dat sal mijn vijant laaken.
Klaarblijkelijk heeft dit sonnet met de klaechlycke Historien niets uit te maken : Beide, R. Telle en Bredero waren
in 1646 reeds ongeveer 28 jaren dood. De uitgever moet, naar
ik meen, dit stuk ergens in handschrift gevonden hebben. En
als aanbeveling voor zijn werk, heeft hij gemeend dat hij er
gebruik van kon maken.
Dit is echter het gevoelen niet van J. Te Winkel, die zich
hier aan de letter van den tekst houden wil. Tijdschrift van
(1) Met klare hersenen.
(2) Drukfout : Er moet, naar mijne meening, zeer zeker gelezen
worden : " noyt eer in Duytsch geweest ". Geene opmerking in de
Binger-uitgave.
(3) Waarschijnlijk toespeling op de gedichtjes, die in de liminaria
moesten opgenomen worden van het gheprent boek en waarin het werk
van Bredero geprezen werd.
(4) = ik beken het.
(5) Drukfout : lees mijn.
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IV, 171 zegt hij : " Bekend is het dat hij (R. Telle) eene
ook door Brederoo bezongen vertaling der " Tragedische ofte
klaech lijcke Historien " leverde. " Maar nu zou dan toch moeten
bewezen worden dat Telle vóór 1618 die vertaling geschreven
heeft, welke in 1646 onder den naam van I. de Bert verschenen
is –r en daarvoor is er geen het minste bewijs te vinden.
En verder zou ook moeten bewezen worden dat Bredero
die vertaling in Rymen heeft gebracht, althans ten deele, en ze
heeft laten drukken (cf. gheprent, hierboven). En daarvoor is er
nog veel min een bewijs te vinden.
j. H. W. Unger (1) is dan ook veel voorzichtiger dan Te
Winkel geweest; hij vergenoegt zich hier eene eenvoudige
vraag te stellen : " Van welk zijner (Telle's) werken, door
Bredero berijmd, is hier sprake? "
Sedert 1889 bleef die vraag onbeantwoord.
Aan de interpretatie van het Telle-sonnet, door Unger
voorgestaan, ligt ten grondslag het volgende : Telle moet een
[origineel] werk geschreven hebben, dat Bredero later berijmd
heeft. Van welk van Bredero's werken is hier nu sprake?
Men gelieve op te merken dat het sonnet gewaagt van een
" gheprent " boek. En nu spreekt het van zelfs dat Corn. Van
der Plassen, die heel Bredero's nalatenschap verzamelde en
zijne nagelaten papieren heeft verkregen, dit " gheprent " boek
moet gekend hebben en het dus zeker in zijne volledige dichtwerken opgenomen heeft.
Men is dan ook in die volledige werken gaan zoeken — ja,
men zoekt er nu reeds meer dan 30 jaren... en dit zonder den
minsten uitslag.
Die interpretatie van het Telle-sonnet geeft dus niets,
volstrekt niets.
Leiden,

Er is echter een tweede interpretatie mogelijk. Zij werd
tot hiertoe, naar mijn beste weten, heelemaal over het hoofd
gezien -- en niettemin is zij in mijne oogen de eenige ware.
Nergens wordt in het sonnet gezeid dat wij te doen hebben
met een oorspronkelijk werk van R. Telle. Het origineel kan
best om het even welk Latijnsch werk zijn : Bredero, dit is
(1) Bredero-Bibliographie.
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of ander verdietschen wilde, moet iemand hem een proza-vertolking bezorgd hebben voor zoo ver hem natuurlijk geene
oudere vertaling ten dienste stond.
Volgens mijne opvatting van het sonnet komen Bredero's
verklaringen hierop neer : Voor een zijner " gheprente " werken, dat naar het Latijn bewerkt was, heeft R. Telle hem de
noodige proza-vertolking verschaft en die tekst heeft hij
verder in rijm gebracht (cf. Telle... die 't rijmloos mij gaf, om
verzen van te maken).
Verder voegt de dichter hier aan toe : " Zoo mijn boek
nu verschijnt, moet de lezer er in de eerste plaats Telle voor
danken : zonder hem zou immers het werk niet tot stand
gekomen zijn ".
Ja natuurlijk! Aangezien het Latijnsch werk voor Bredero
een gesloten boek was, kon hij zonder de hulp van Telle
niet voort.
Ik zie waarlijk niet dat in het heele sonnet iets deze interpretatie tegenspreekt.
Voor wie nu bepalen wil welk gedrukt werk Bredero hier
bedoelt, vestig ik de aandacht op het woord " Spiegelboek
eene benaming die voor ons in zekere mate een kostbare
vingerwijzing is, om te weten in welke richting wij moeten
zoeken.
Is die tweede interpretatie juist, dan hebben wij eenvoudig
in Bredero's opera omnia na te gaan voor welk werk, dat op
een Latijnsch origineel teruggaat, Telle aan onzen dichter een
proza-vertaling kan bezorgd hebben.
Ziedaar in mijne oogen heel de vraag!
Wanneer gesproken wordt over werken van Bredero, die
naar Latijnsche bronnen wijzen, dan denken wij in de eerste
plaats aan zijn Moortje -- een vrije verdietsching van Teren
tius' Funuchus.
Doch hier kon Bredero een proza-vertolking van Telle
best missen. Hij had immers te zijner beschikking niet alleen
de Vlaamsche vertaling van Corn, van Ghistele (1555). Hij
heeft die stellig gekend en maakt er zelfs gewag van — maar
daarenboven kon hij nog raadplegen Le grand Térence en
Francois (Bredero verstond Fransch : zijne Lucelle is uit die
taal vertaald).
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Dat Telle, ten behoeve van Bredero, een zoo omvangrijken arbeid gedaan zou hebben als den Eunuchus in proza
om te zetten, is in mijne oogen niet aannemelijk.
Als bewijs kan overigens gelden dat niemand toch ooit op
de gedachte zal komen den Eunuchus een " spiegelboek " te
noemen.
De andere tooneelstukken van Bredero blijven buiten
beschouwing : zij zijn immers niet naar Latijnsche bronnen
bewerkt.
Ons blijft diensvolgens niets anders meer over dan in
Bredero's Nederduytsche Rijmen te gaan zoeken... en hier
vinden wij al dadelijk hetgeen wij moeten hebben!
Voor twee Emblemata-boeken heeft Bredero bijschriften
in verzen geleverd, met name : 1° De Emblemata op Horatius
van Otto Venius, den leermeester van Rubens; 2° den Thronus
Cupidinis, van zekeren P. T. L., met platen van Crispijn Van
de Passe.
Die bijschriften werden door C. Van der Plassen in de
Nederduytsche Rijmen overgenomen.
Die boekjes met prenten kunnen in den vollen zin des
woords wel " spiegelboeken " genoemd worden.
Wij staan nu voor de vraag : van welke van beide " spiegelboeken " wordt er in het Telle-sonnet gesproken.
Geen twijfel kan hier bestaan : de Horatius-emblemata
kunnen niet in aanmerking komen. In de Binger-uitgave wordt
ons niet gezeid, wanneer en bij wien dit emblemen-boek verscheen. Wel is waar wordt in diezelfde uitgave (III, blz. 588,
nota) gesproken van de Othonis Va'nis Emblemata, Amsterdam, 1618 (1).
Doch dit is een heel ander werk dan Horatii Emblemata
van denzelfden schilder. Wat dit laatste werk betreft, leeren
wij nu in het zeer verdienstelijk werk van A. de Vries, de
Nederlandsche Emblemata-boeken (1899), dat de Emblemata,
met bijschriften van Bredero, verschenen in 1607 (2). Het is
(1) Bibliografische beschrijving der " 0. V. Emblemata aliquot
selectiora (Amst. 1618) ", bij A. de Vries, nr 47. De eerste uitgave is
van 1608 (ibid. nrs 46 en 47).
(2) A. De Vries nr 35 (bibliografische beschrijving).
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kennen. Otto Venius, die een Hollander was, is zeker in
betrekking gebleven met den Amsterdamschen schilder Badens,
bij wien Bredero toen in de leer was ; en het zal waarschijnlijk
op aanbeveling van Badens zijn dat 0. Venius de vertaling der
Horatiaansche bijschriften aan Bredero toevertrouwde en ze
nadien bij H. Verdussen, te Antwerpen, liet drukken.
In 1607 verbleef Telle nog te Zierickzee --• ik heb
hoogerop reeds gezeid dat hij die stad eerst in 1610 verliet.
Zeer zeker kende hij in 1607 den twee-en-twintigjarigen
Bredero nog niet en van uit de Zeeuwsche haven kan hij hem
de noodige vertolkingen van Horatius niet toegezonden hebben.
In de Binger-uitgave (III, 100) komt, aangaande de bijschriften op Otto Venius, een nota voor, welke in verband met de
door mij besproken vraag, van belang is : " Daar Bredero geen
Latijn verstond, heeft hij voor deze berijming zich door anderen
een prozavertaling of verklaring moeten laten geven van de
Horatiaansche verzen, welke de beroemde schilder en plaatsnijder Otto Venius of van Veen (geboren te Leiden 1556,
t te Brussel 1634), van opschriften voorzien, toevoegde aan
zijne Emblemata. "
Men gelieve echter op te merken dat Bredero zich hier
zeer goed uit den slag kon trekken met de oude Nederlandsche
Horatius-vertalingen, als ook met de oud-Fransche. Overigens
zijn er een reeks uitgaven van die Emblemata verschenen
waarin benevens den Latijnschen tekst een Fransche voorkomt.
Bredero om zijn vertaling te maken, had zich dus maar tot
0. Venius te wenden om dien Franschen tekst te verkrijgen.
Dit alles zal voldoende zijn om Telle's tusschenkomst in
deze zaak heelemaal uit te sluiten.
Er blijft dus enkel nog over de Thronus Cupidinis
(1618) (1), waarbij de hiervoor gaande nota der Binger-uitgave
heelemaal te pis komt. Wel is waar verscheen de eerste uitgave
van den Thronus (zonder jaartal, maar in 1608) met Latijnsche
en Fransche bijschriften. Doch, zooals A. de Vries het te recht
(1) Amsterdam, 1618, bij Willem Jansonius [Blaeu] (A. de Vries,
nr 67). Titelplaat afgebeeld in de Bijlagen van dit werk.

.-- 451 ---opmerkt : " De Fransche en Latijnsche tekst zijn onafhankelijk
van elkander ". Bredero's vertaling gaat grootendeels op den
Latijnschen tekst terug, welke, volgens R. Telle waarschijnlijk,
de voorkeur verdiende.
Ik voeg erbij dat men een doorkneed latinist moet zijn om
vele van de oorspronkelijke Latijnsche bijschriften te verstaan.
Iemand heeft dus stellig Bredero voor dit werk bijgestaan.
En wanneer men mij de vraag stelt wie dit is — dan antwoord
ik zonder ik zonder aarzelen : alle inlichtingen dienaangaande
zijn in het door mij besproken sonnet te vinden.
Mijn conclusie luidt dus als volgt : De Nederlandsche
bewerking van den Thronus Cupidinis moet beschouwd worden als de vrucht van de samenwerking van R. Telle en
Bredero.
Telle was het die hem den tekst " rijmeloos gaf om verzen
van te maken " — zooals ons sonnet dit uitdrukt.
Dit zal wel het " spiegelboek " zijn waarop in ons sonnet
gezinspeeld wordt — een ander zou men in Bredero's werken te
vergeefs zoeken.
*
**

In het merkwaardig proefschrift Gerbrand Adriaensen
Brederoo (1858) waarmede de student Jan Ten Brink zijn naam
in eens maakte (een tweede grootendeels omgewerkte uitgave
verscheen in 1871) bestudeert de schrijver heel den kring van
vrienden, kennissen, beschermers van den Amsterdamschen
dichter. De naam van Renier Telle wordt hier niet eens genoemd,
het Telle-sonnet niet eens besproken. Dit is stellig een kleine
leemte in dit zeer verdienstelijk werk. Want niet alleen is het
tot eene samenwerking tusschen Telle en Bredero gekomen —
zooals ik hoogerop aangetoond heb. Maar daarenboven kan
Telle onder de bewonderaars' en beschermers van onzen tooneelschrijver gerekend worden.
Het bewijs hiervan kan ik leveren.
De Lucelle verscheen in 1616 met in de liminaria een
" klinckdicht " onderteekend " Lijdt en hoopt ". Zelfde geval
met het Moortje dat in 1617 verscheen.
In de Binger-uitgave, waar telkenmale de kenspreuken der
rederijkers in de aanteekeningen uitgelegd worden, staan bij
deze twee klinkdichten geene nota's : de uitgevers schijnen dus
niet geweten te hebben wie de schrijver van die stukken is.
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Welnu " Lijdt en hoopt " is de kenspreuk van Renier
Telle.
Hoe, waar en in welke omstandigheden Telle voor het
eerst met Bredero kennis maakte, zullen wij met zekerheid
waarschijnlijk nooit weten. Maar wij kunnen het allicht gissen :
Telle — ik heb het reeds gezeid — trok zich de Nederlandsche
literatuur van zijn tijd zeer aan. En toen in 1611 en 1612 de
eerste tooneelproeven van den Amsterdammer opgevoerd werden en nadien (1616) in druk verschenen, zal Telle's aandacht
op het ontluikend talent van Bredero gevestigd zijn geweest.
De bejaarde Zeeuw, die te Amsterdam als een wetenschappelijke autoriteit gold, werd een bewonderaar en beschermer van
den tooneelist en hij beschouwde het als een eer zijne stukken
bij het publiek in te leiden, evenals hij het deed voor Dirk
Camphuysen, wiens eerste dichtproeven, zooals bekend, insgelijks door R. Telle uitgegeven werden.

Wie is de rederijker, met kenspreuk " Wie genoeght "?
In Bredero's Boertig Liedboek (1622) komt een liedje voor,
getiteld " Een oudt Bestevaertje met een jong meysjen ".
Een bejaarde vrijer, met name Lammert, biedt zijne liefde
een jong meisjen aan, met name Jannetje. Maar de meid is hiermede niet gediend, zij zoekt liever " iets jongs ". Beurtelings
zijn Lammert en jannetje aan het woord, want Lammert dringt
aan --r de benamingen " ouwe geck, kaelkop, enz. '', waarmede
hij reeds in de eerste strophe vereerd wordt, schrikken hem
niet af.
In de slotstrophe komen de volgende verzen voor :
Vaertwel dan, ouwe Rochelaer,
Ick blijf bij mijns gelijck
Weet jij niet, salige Beste-vaer,
Dat wie genoeght is ryck?
In de uitgave van 1622 zijn de woorden wie genoeght
gecursiveerd. Zij kunnen dan alleen een beteekenis hebben,
wanneer hierdoor een bepaald persoon bedoeld wordt, die door
zijn kenspreuk aangeduid is.
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Dit bracht mij er toe om mij af te vragen of wij hier niet
voor een rederijker stonden.
En inderdaad, in hetzelfde Boertig Liedboek komt in de
liminaria (Binger-uitg. blz. 216) een sonnet voor, met kenspreuk
" wie genoeght? "
Ongetwijfeld zal dat wel de persoon zijn in het liedje
bedoeld.
Vat ik de strophe goed op dan beteekent zij, naar mijn
oordeel, dat Dannetje van den ouden Bestevaer niet wil weten.
omdat zij het blijft aanhouden met " wie ghenoeght " die jong
en rijk is.
Misschien heeft Bredero hier een geval berijmd dat zich
wezenlijk voorgedaan heeft. Hij en zijn vriendenkring wisten
wie Jannetje was, wie Lammert en " wie ghenoeght " waren.
Zoo iets ligt wel in den trant van onze oude liedjeszangers.
Van welken datum Bredero's lied is, weten wij niet : wij
staan hier, zooals het geval is bij schier alle liederen van onzen
dichter, voor eene onoplosbare chronologische vraag.
Het is bekend dat de drie eerste uitgaven van zijn Liedboek (de eenige die bij zijn leven verschenen), spoorloos verdwenen zijn.
De eerste uitgave verscheen te Leiden, bij Govart Basson — datum onbekend.
De tweede werd, buiten Bredero's weten om, te Amsterdam
door " eenige gezellen " gedrukt, die er allerlei geile liedjes
bijvoegden, die niet van Bredero waren.
Bredero zelf bezorgde een 'derde uitgave (denkelijk te
Amsterdam). En in de voor-reden van die uitgave gaf hij ons
inlichtingen over de vroegere drukken.
Geene dier drie uitgaven werd tot nog toe teruggevonden.
In 1621 (drie jaren na Bredero's dood) gaf Lodewijk van
der Plassen een vierde uitgave, waarin hij de voorreden der
derde uitgave opnam. Het door mij besproken lied komt reeds
in die vierde uitgave voor.
Het Groot Liedboek (waarvan het Boertig Liedboek eene
onderafdeeling is), verscheen in 1622.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

562. — OVER HALF LAND, VOOR HALF LAND.
Met halfden dreveken OVER HALF LAND en Metter geheele
straete... VOOR HALF LAND, uit de onderstaande teksten, betee
kenen dat het " dreveken ", dat de " straet ", waarvan spraak,
bij het stuk land waartoe zij behoorden voor half land gerekend
werden, d.w.z. dat de grond daarvan voor de helft als land,
als bouwland, medegemeten was :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Veurne, Charters,
voorloopig blauw nr 843 : " Eerst een stic boosten an sdisch van Sinte
Wouburghen land ende boosten ant dreveke, met half den dreveken
over half land... " (Akte van 12 Januari 1503.)
Id., id., oud nr 6606, voorloopig blauw n r 1549 : " Item, bewesten
van daer twee leenen in een stick, streckende zuijt ende noord, metier
geheele straete ter zuytwesthoucke hier geheel medegaende voor half
lant... " (Akte van 14 November 1731.)
In het Brugsche Vrije plach men een weg, die tot landweg
diende, OVER HALF LAND te rekenen, — terwijl een hofweg, of
de weg die tot een " hof " toegang verleende, nl. tot het
" hof ' ' b. v. van een landbouwersdoening, over GHEHEEL LAND
werd gerekend :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 501502 :
" Ende daer hi dat eesschede, men gaf
Hem in wetten vonnesse daer af,
Om dat men te wisene pleghet
Wech die te landweghe leghet
Over alf land alle tide.
Ende hof wech of ander zide,
Over gheheel land... "

(Coutume rimée.)
Huiswegen, of
1 wegen die over iemands land leidden naar
een huis, — kerkwegen of wegen ten dienste ,van het publiek om
ter kerk te gaan, — en landwegen, of wegen die over ditzelfde
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Chemins d'exploitation, •— maakten deel uit van de landerijen
waardoor zij liepen en werden gerekend voor half land bij
verdeelingen, bij koop, bij pacht of bij verwisselingen :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I. 778: " Item, als
vanden huusweghen, kercweghen ende landweg hen, ligghende over
yements landt, die worden gherekent in deele, in coope, in pachte of in
mangheltuchten over half landt... " (" Cahier primitif " van de costume
van het Vrije; van 25 Nov. 1542.)

Ten halfven grachte.
Onze collega K. de Flou, Vaktermen uit West-Vlaanderen, schrijft aldaar v° Gracht : " HALVE GRACHT. Men
noemt aldus alle onderhoudswerk aan eene straat of eenen
waterloop, dat voor de helft ten laste der beide aangelanden
valt... HALFGRACHT. Zelfde beteekenis... ". — Ook hebben wij
eene uitdrukking Ten halfven grachte, die daarmede in verband
dient gebracht. In een tekst uit het Staatsarchief te Brugge,
wordt er b. v. gesproken van een partij land groot drie
gemeten, welk land nl. strekte noord aan zeker leen "ghemeten
TEN HALFVEN GRACHTE ", ^ waarbij derhalve de helft van den
gracht over land gerekend was, — zuid aan " den halfven
lantwech ", en zuitoost aan " de halfve Gansestraete " :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Oostcamp, Charters, voorloopig
blauw nr 8011 : " Drie ghemeten landts, tusschen... ande westsyde, de
hoyrs van H... landt ande oostsyde, streckende metten noordthende
anden heere van Erckeghem leen, ghemeten ten halfven grachte, ende
metten zuudthende in den halfven lantwech..., streckende metten zuudoosthende in de halfve Gansestraete... " (Akte van 6 Juli 1730.)

Men lette verder, wat het meten van land betreft, over de
hieronder volgende bijzonderheden :
" Eenen heerwech, den baerme van eenen zwene, eenen
cuerdyck " zal men, naar hunne breedte, " prysen, meten ende
" afsteken vanden lande daer die duere of overe loopen ",
Wat grachten betreft, werd er als volgt onderscheid
gemaakt :
" De grachten daer mede eeneghe hofsteden... besloten
" zyn, die zullen gheheel volghen den zelven hofsteden..., midts
" dat wel te bemoedene doet, dat de zelve grachten omme de
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" de grachten ligghende tusschen hofsteden..., die zal men
" metten anderen nemen half ende half an beeden zijden; ende
" insghelycx van grachten ligghende an heerweghen ". Zulke
grachten werden diensvolgens " over half landt " gemeten en
voor de helft den eigenaars aan beide kanten aangeschreven.
(L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 778, uit de Cost,
van 1542. Vgl. Id., id., met de art. Lv en LVI van de Cout.
homol. van 1628.)
563. — GROOT VAN drien ghemeten.

Die zonderlinge vorm komt voor in eene akte van 1366,
om de uitgestrektheid van zeker stuk land aan te wijzen :
Staatsarchief Brugge, Fonds der Karthuizers, Charters, oud nr 845,
voorloopig blauw nr 4444 : " Lip een sticke lands groot van drien
ghemeten lettel meer jof min... " (Akte van 21 April 1366.)

564..-. GHESCHOTE ROEDE,

Wij lezen in het Plaeccaet-boeck van Vlaenderen, IIIe boek,
deel, blz. 461 : " Dat... zullen... alle de voorsz. Prochien ende
Polderen met een gheschote roede by Ghezworen Landtmeters van stuck te stucke ghemeten worden... " (Ordonnantie
van 2 Maart 1576.)
Er is spraak van " 't maken, erigeren, repareren, ver" stercken, ende onderhouden van de Dijcken in 't quartier van
" Ter-Neusen '' : de uit te voeren zeewerken waren geraamd op
80.000 guldens. Welnu, " de Penninghen daer toe behoevende
" zullen worden verhaelt ende opghebracht inder manieren
" hier naer volghende, te weten... ". Daar nu zekere landen, in
de ordonnantie duidelijk aangewezen, " by middel vande ghe" concipieerde Wercken... in haere weerde seer verbetert
" zullen worden, zullen daeromme over de selve Landen
" gheschoten worden vier guldens op elck ghemet... ".
In die laatste bepaling ligt wellicht de uitlegging van
GHESCHOTE ROEDE : voor elke roede moest het te betalen
geschot gerekend worden, op den voet van vier gulden per
gemet.
Ie

EDW. GAILLIARD.

IS VONDEL IN BELGIË GEWEEST?
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

't Is best dat grootvaar t'huis den disch en haard bewaar.
VONDEL.
De wereld is wel schoon, en waardig om 't aanschouwen,
Maar reizen heeft wat in ; de kosten vallen zwaar.
VONDEL.

Naar aanleiding van de lezing over Vondel, Balthasar
Moretus, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, door
Dr. SABBE in de Koninklijke Vlaamsche Academie gehouden,
schreef Dr. STERCK, in het dagblad De Tijd, nummer van
31 December 1921, een artikel-feuilleton, waarin de Nederlandsche geleerde de door Dr. SABBE nieuwe aangebrachte
bescheiden samenvat en bespreekt, en verder, daarmede in verband, de vraag onderzoekt of VONDEL België heeft bezocht.
In de Februari-vergadering onzer Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde vestigde ons medelid de
aandacht op het opstel van Dr. STERCK, en deelde daar een
gedeelte uit mede.
Volgens mijne bescheiden meening werd de vraag door
den Nederlandschen geleerde niet op afdoende wijze opgelost,
hoewel bij hem geen twijfel schijnt te bestaan, of de reis heeft
inderdaad plaats gehad.
Onze collega Dr. SABBE is de man om de vraag in den een
of anderen zin op te lossen.
Hij, inderdaad, mag van geluk spreken. Hij, zoo ter dege
beslagen in de geschiedenis der Vlaamsche kunst en letterkunde, van ons Vlaamsche volksleven, brengt zijn leven door
in een der rijkste museums van Europa, in een huis, dat eeuwenVersl. 1922
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lang de voornaamste verzamelplaats was van allen die naam
hadden in onze handels- en kunstmetropool, en wier bewoners
de uitstekendste diensten aan de kunst, aan de wetenschap
hebben bewezen.
De schatten, welke dit huis aan dokumenten uit de kunsten letterkundige geschiedenis bevat, en welke ons geacht
medelid ter beschikking staan, schijnen onuitputbaar. Wij mogen
hopen, ja, wij hebben de zekerheid, dat hij daar nog ruimschoots aan zal putten. Reeds heeft hij ons 'stukken geschon
ken, die over meer dan een duister punt van onze geschiedenis
nieuw licht werpen. Wat hij over personages heeft medege
deeld, die met VONDEL in nauwe betrekking stonden, is van
het hoogste belang. Wat wij over den dichter zelf gehoord
hebben, was ons vooral welkom, en wij mogen vast hopen dat
Dr. SABBE er in slagen zal de hand op het stuk te leggen, dat
aan allen twijfel aangaande Vondels bezoek aan België een
einde zal stellen.
^
^k *
Mijne verhandeling heeft niet ten doel de stelling van den
heer STERCK te bestrijden, die tot nu toe dan ook slechts eene
veronderstelling is. Ik beschik over geene bescheiden, die mij
toelaten duistere vraagpunten omtrent het leven van onze
groote mannen en het ontstaan hunner werken op te lossen. Wat
VONDEL betreft, bezit ik slechts zijne werken, die mij in staat
stellen de bewuste vraag te onderzoeken. Daarbij, mijn hoofddoel is de meesterstukken van den dichter op te helderen. Ik
stel mij vooral op het standpunt van het onderwijs. Van het
onderwijs onzer taal en ook van de aesthetische ontwikkeling
der leerlingen. Want ik ben de meening toegedaan, dat de
studie van geenen dichter op de alzijdige, harmonische ontwikkeling zulken gunstigen invloed uitoefent als die van JoosT
VAN DEN VONDEL.

Om verscheidene redenen. Niet het minst om zijne personaliteit, om zijne sympathieke personaliteit, om zijne zoo scherp
afgeteekende personaliteit. Het onderwijs, de opvoeding, zijn in
ruime mate zaken van sympathie. Zoo is de sympathie, die van
den leeraar uitgaat, zijne personaliteit, van het allergrootste
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belang. Onaangezien zijne bekwaamheid, zelfs zijne toewijding,
is zoowel de lagere onderwijzer als de leeraar der Middelbare
School, als de professor der Universiteit, die zich in de aantrekkelijkheid, zelfs in het karaktervolle van zijne personaliteit
verheugt, beter in staat om gunstig op zijne leerlingen te werken, dan een ander, die van natuur afstootend, karakterloos is,
al blinkt hij door grootere bekwaamheid uit. Ik zou bijna durven zeggen, dat slechts leeraars van wie eene sympathieke
strooming uitgaat, een zegenrijken invloed op hunne leerlingen
kunnen uitoefenen, evenals de goede, beminnelijke mensch
allen tot het goede trekt, met wie hij in aanraking komt. De
personaliteit van den leeraar, zijne karakteristiek doorademen
de leerstof, vloeien daarmede samen.
Ditzelfde kan men zeggen van den auteur, wiens werken
bestudeerd, van de personages, wier daden verhaald, wier
wetenschappelijke voortbrengselen bestudeerd worden. Helden
met een scherp afgeteekend karakter, van wie men kan zeggen :
zij zijn iemand, zijn onze jongens lief. Onze leerlingen en ons
volk houden van karakterkoppen, van scherp afgeteekende
karakterkoppen.
*
**

Dit is VONDEL. Hij heeft een ho p gen ouderdom bereikt
en een veelbewogen leven gehad. Op velerlei gebied heeft hij
zich bewogen. Hij mocht met volle recht de spreuk der Oudheid
op zich toepassen : " Homo sum; humani nihil a me alienum
puto '' en ook GOETHE ' S verklaring : " Ich bin ein Mensch
gewesen und das heisst ein K mp fer sein ''. Ja, VONDEL was
een mensch, een strijder, een zoo eigenaardig, zoo ontwikkeld
mensch, een zoo vinnig, zoo loyaal strijder, als ik er weinig
heb ontmoet. HOOFT zegde van hem naar waarheid, dat hij
niets eerder moede werd dan der ruste. Alles wat wij van hem
vernemen, wat hij deed of sprak, zijn eenvoudigste bijschrift,
zijn verhevenste leerdicht was door en door Vondeliaansch.
Wat hem op 's harten grond lag, welde hem naar de keel.
Zijne persoonlijkheid komt u te gemoet, doet u aangenaam
aan, zijn frissche geest waait u toe. Wij zien hem overal. Wij
worden zijne macht gewaar : zijne veelomvattende geleerdheid,
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zijn poëtisch genie, zijn scherp afgeteekend, sympathiek karakter : dit alles een geheel uitmakend, dat niet alleen op de ontwikkeling van het taal- en letterkundig gevoel der studenten,
maar zelfs op de uitbreiding hunner wetenschap, op hunne
vorming tot edeldenkende menschen den gunstigsten invloed
vermag uit te oefenen.
Doch vooral als taalleeraar is VONDEL onze groote meester,
onze beste helper.
NICOLAAS BEETS heeft op prachtige wijze de taal van den
dichter van Lucifer geschetst. Hij heeft het over VONDEL'S
" frischheid ".
Natuurlijk heeft men deze frischheid meest te wachten in de
voortbrengselen van de eigenlijk vóórlitterarische tijdperken in de
ontwikkeling van een volk, waarin de kunst nog geenszins als kunst
tot het besef van haren bezitter gekomen is, en eenvoudig, zonder
bijgedachte, als uiting van een toevallig vermogen, naar den prikkel
eener inwendige behoefte, optreedt. Alsdan is zij, te midden van al het
ruwe en onredzame, dat haar nog aankleeft, de eigenlijke bekoring der
zoogenaamde volkspoëzie. Zonder moeite, bewaren haar nog de groote
geesten, die de roeping hebben dat tijdperk in een tijdperk van hooger
ontwikkeling te doen overgaan ; maar in de opvolging der tijden en bij
toenemend aantal van dichters, lijdt zij meer en meer schade. En zij
verdwijnt geheel, waar men — wat van de honderd dichters bij negen
en negentig het geval is gedichten naar gedichten maakt, en niet,
alsof er nog nimmer gedichten geweest waren, naar de natuur. Bij den
honderdsten echter, den geboren dichter, blijft eene eigenschap die hem
kenmerkt, en die hij, als zijne schoonste gave, te midden van al de
gevaren, welke eene noodzakelijke oplettendheid en gedurige oefening
medebrengt, bij zijnen arbeid weet te ontzien, en zonder naar haar om
te zien.
Doch is de gave aldus van alle tijden : het middel waarvan de
gave zich bedient, en waardoor zij zich uit, blijft niet in alle tijden in
denzelfden staat. Dit middel is de taal. Gelukkig, de dichter die de taal
zijns volks aantreft, in den vollen rijkdom en den verschen gloed van
hare nog maagdelijke schoonheid; gelukkiger, die haar als onder zijne
handen tot deze schoonheid ziet opwassen. Deze hare jeugd " bloeit
eenmaal en niet weder " (1) en welke deugden en voortreffelijkheden ook
(1) Beets zinspeelt hier op het vers " Des Lebens Mai bluht einmal
and nicht wieder " van SCHILLER, in zijn gedicht Resignation.
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de hare mogen worden, en hoe zij ook moge toenemen in wezenlijken
rijkdom en vermogen, dat, wat hare jeugd zoo bekoorlijk maakte, is nog
wel in het geheugen terug te roepen, maar haar niet terug te geven.
Dit maakt de onnavolgbaarheid der oudste dichters van iedere natie.
De wereld heeft geen tweeden HOMERUS gezien, maar al stond de
eerste nog eenmaal op, hij zou hetzelfde niet meer vermogen te leveren.
Dit is ook het voorrecht van VONDEL. Zijn voorrecht boven HOOFT, die
voor het overige misschien grooter dichter was dan hij, maar geenszins
in zijn ongeschonden volheid gebruik wist te maken van het voordeel
dat hem zijne moedertaal in de eerste ontwikkeling harer schoonheden,
waartoe ook hij nochtans medewerkte, aanbood, daar hij den misslag
beging haar met geweld in het proza naar het latijn van TACITUS te
verwringen, en de poëzie met Italiaansche vormen te kwellen. Dit is
het voorrecht van VONDEL boven latere Nederlandsche dichters. Ook
boven BILDERDIJK, die hem in zoo menig opzicht overtrof, maar die
het niet helpen kon, indien hij, in de negentiende eeuw, de taal twee
eeuwen ouder vond dan zij was in de zeventiende'' (1).
VONDEL had het geluk " de taal als onder zijne handen te
zien opwassen ". Hij leefde in eenen tijd, en in eene stad, wanneer en waar het handelsverkeer ongemeen druk was. Deze
toestand volgde op een oorlog die tachtig jaar had geduurd.
De staatkundige en godsdienstige partijtwisten, de buitenlandsche politiek brachten eene buitengewone bedrijvigheid teweeg.
De maatschappij was fel bewogen. Op alle gebied werd gewerkt,

koortsig gewerkt.
VONDEL 's ouders, hunne magen en kennissen, die met het
Vondelgezin naar Nederland waren vertrokken, hadden de
stad Antwerpen in volle bedrijvigheid, in volle drukte gekend.

(1) Verpoozingen op Letterkundig Gebied, door NICOLAAS
; blz. 155. Als voorbeeld haalt de schrijver hier den
aanhef van twee gedichten aan, " waarin gij niet weet of het aan VONDEL ' s genie dan wel of het aan de naieveteit der jonge taal zelve is toe
te schrijven, dat over hen een zoo aandoenlijke frischeid ligt verspreid " :
het eerste uit Inwijding der doorluchtige School te Amsterdam ".
BEETS. Vondel

Oprechte Pol, de hemel heeft gespaard
Uw rimplig voorhoofd en besneeuwden baard,
En Staatsietabberd, die 's lands recht bewaa rt .

dan uit Olijftak, aan Gustaaf Adolf :
't Wild vogellijn dat zingt daar 't onbeknipt is
" Al d'open lucht is mijn ! "
Nog steent het om te zijn
Bij 't lieve nestje, daar het uitgekipt is.
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Ook daar was het maatschappelijk leven, zoowel ten gevolge
van de uitgebreidheid van den handel, van de koortsige werkzaamheid, van de warrige partijtwisten, als eene door den storm
bewogen zee. En in het Noorden, evenals in het Zuiden, " had
de taal al de wisselingen gevolgd, welke de tijd aan onze
vaderen had aangebracht ; had zij in hunnen voorspoed gedeeld,
gelijk zij later in hun verval deelde. " VONDEL heeft zijne taal uit
de volkstaal gesmeed, vooral uit die van Antwerpen en Amsterdam : " oud Amsterdamsch is te mal en oud Antwerpsch te
walgelijk, " zegt hij. "
Een groote tijd schept eene groote taal. En die groote, die
zoo rijk afgewisselde taal der zeventiende eeuw speelt en
sprankelt door gansch VONDEL 'S werk. Het voert ons in dien
grooten tijd, te midden van dat volk van alle slag, ieder aan
zijn werk, den sjouwerman, den genialen kunstenaar en den
bewindhebber, beter, aanschouwelijker dan de uitvoerigste
geschiedenis.
Over veel wat in Europa, en zelfs daarbuiten voorviel,
sinds het sluiten van het Bestand (1609) tot den moord op Jan
en Cornelis De Witt gepleegd (1672), heeft hij gesproken ;
over alles wat er omging in zijn rusteloozen geest, heeft hij
zijne meening uitgedrukt, aan alles wat in zijn diepvoelend
hart opwelde, heeft hij lucht gegeven, en hij heeft dit gedaan
in eenen vorm, waarvan hij de grondstof in de diepste lagen
van zijn volk opdolf en zelf tot een weergaloos werktuig, een
ongeëvenaard juweel smeedde.
VONDEL had zijnen vorm, zijne taal, uit de eerste hand ;
daarom is en blijft zij zoo frisch ; — daarom is zij zoo uitstekend geschikt om verfrisschend, veredelend op den vorm van
onze leerlingen, van ons allen te werken en ook werkt. Zijn
werk is even uitgebreid als afwisselend : wij kunnen daarin
uit eene rijk voorziene kas grijpen, uit een onuitputbaar vat
putten. Peter Benoit zegde meer dan eens dat de jonge toonkundigen zich aan de werken van Johan Sebastiaan Bach
moesten laven en Juliaan De Vriendt gaf hier aan allen, die
zich op de schilderkunst toeleggen, den dringenden raad de
gebroeders Van Eyck voor hunne meesters te kiezen. VONDEL's
werk is voor de leerlingen onzer atheneums en colleges het
voornaamste leerboek hunner letterkundige en aesthetische
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vorming en ik voeg er bij, eene altijd wellende bron ter laving
van hunnen dorst naar wetenschap, naar verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling.
*
**

Thans vraag ik de toelating zoo beknopt mogelijk de vraag
te onderzoeken, welke Dr. STERCK heeft onderzocht, Is VONDEL
IN BELGIË GEWEEST? Daar het mij echter onmogelijk is verborgen
te houden, dat ik een mijner doeleinden nooit geheel uit het oog
verlies; op de onvergelijkelijke schoonheid van VONDEL 'S poëzie
te wijzen, en deze dienstbaar te maken voor het onderwijs
onzer taal en letterkunde, zal ik aan den drang niet kunnen
moederstaan hem zelf herhaaldelijk te laten optreden (1).
Wonder mag het wel heeten, doch voor mij staat het
vast : VONDEL hield niet van reizen ; de lezing van zijne werken
levert voor mij daar een voldoende bewijs van. Het verwon-.
'derf des te meer, wanneer men niet uit het oog verliest, dat
onze dichter een ijzersterk gestel had, een opgewekten aard
bezat, gaarne met menschen van allerlei stand in betrekking
kwam, en voor alles wat schoon was, de levendigste ontvankelijkheid aan den dag legde. Door zijne uitgebreide geleerdheid
was hij wonderwel in staat om wat de vreemde landen merkwaardigs opleverden te genieten ; zijne klassieke studiën, zijne
liefde voor de schoone kunsten gaven hem het middel aan de
hand om de meesterstukken der bouw-, beeldhouw- en schilderkunst te waardeeren ; althans, hij moest daar het levendigste
belang in stellen, zijne liefde tot de natuur moest hem naar de
prachtige landschappen doen watertanden; zijne kennis der
(1) Ik heb de gewoonte wil men het eene hebbelijkheid noemen
— niet karig met aanhalingen te zijn, bij NICOLAAS BEETS geleerd.
Deze, een der grootste Vondelkenners, en tevens een zijner geestdriftigste bewonderaars, citeert overvloedig, waar hij een letterheld, vooral
VONDEL wil leeren kennen en lief hebben. Hooger sprak ik van den
invloed welken de sympathie van den leeraar en van den te bestudeeren
held op de uitslagen van het onderwijs uitoefent.Waar NICOLAAS BEETS
als commentator van VONDEL optreedt, kan het niet anders, of zijn
onderwijs moet inslaan. De methode, in Verscheidenheden meest op
letterkundig gebied en Verpoozingen op letterkundig gebied, gevolgd,
is ook de goede.
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geschiedenis en zijn politieke geest moesten hem doen reikhalzen om de streken te zien waar de gebeurtenissen hadden
plaats gegrepen, die hij had bezongen.
Voor mij is het echter uitgemaakt, dat het reizen onzen
dichter geen genoegen verschafte. Hij schrijft Het Lof der
Zeevaart, opgedragen aan zijnen vriend Laurens Reael, den
" Oppervoogd en eenigen Beheerscher in Oost-Indiën ",
onder-admiraal der Molukken, een reiziger bij Gods genade.
VONDEL verkondigt den lof der koene zeevaarders, doch meet
de gevaren der zeereizen breed uit. Reizen is goed voor anderen ; doch :
Wie 't lust, dat die ten ijs met sleên en snippen vaar,
't Is best, dat Grootvaar thuis den disch en haard bewaar (1).
Wat sterfelijke lippen
Ooit melden Stuurmans zorg, de blinde en ziende klippen,
De steerten, hard van steen, de banken onder zee,
Daar menig eiken zwaard zijn bodem stoot aan twee :
Charybden, Scyllen, die dan braken, dan weer slorpen,
Afgronden, die noch lood kan peilen, noch beworpen,
En platen, stijf van rug, draaistroomen, diep van kolk,
De rotsen, vaak ontzien van 't zeebevaren volk :
Der winden dwarreling, de bliksems, donderslagen,
Onmatigheid van hitte en koude, en wintervlagen.
De naarheid van de nacht, langdurig zonder licht
Van sterren en van maan : den nevel, die 't gezicht
Der bakens hem beneemt, het waken en het braken
Des waters vochtigheid, het klokken en het kraken :
Der golven tuimeling, de broosheid van het hout,
Daar hij zijn leven op onzeker heeft vertrouwd :
De verheid van de reis, van magen afgescheiden,
Van vrouw en kinders, die met wenschen hem geleiden,
Nooddruftigheid van kost, van takel en van touw :
Het spillen van zijn volk door ongemak en kou,
Weerbarstigheid van weer, der roovers, dreigementen,
En wat angstvallig 't brein kan schrik en vrees inprenten (2).
De storm sleept er velen naar den afgrond ; hoe is het
mogelijk, dat de mensch het gevaarlijke zeemansbedrijf boven
(1) Bijschriften op de Twaalf Maanden.
(2) Het Lof der Zeevaart.
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het aartsvaderlijke huiszittend leven verkiest! De schipbreukeling
Smakt willig over boord, hetgeen hij noode derft,
En worstelt bij den tast, en hoort de touwen gieren,
Verneemt geen hemels licht, noch ziet geen bakens vieren (1) ;
Of zoo hem licht gebeurt, 't zijn bliksemen, met kracht
Geslingerd van Jupijn in 't droefste van den nacht :
Tot traag de dag aanbreekt, die hem te moet gaat voeren
't Geen met meedoogen zoude een steenen hert beroeren :
D' ontrampeneerde vloot, verbaasd en afgesloofd,
Van zeil, van treil (2), van roer, van snoer, van mast beroofd,
Gesloopt, verzand, gestrand op riffen en op scheren (3) :
Wanhopigen, die hulp in 't uiterste begeeren,
En hangen van een rots, of zwemmen op een plank,
Deen levend, dander dood, verzopen, flauw en krank,
En anderen, die stijf van vreeze, zijn gekrompen,
En wachten op het jongste, en houden 't op met pompen,
En smeeken nog van ver om bijstand met een schoot (4),
En andren, die gepropt zieltogen in een boot (5).

De dichter is gelukkig te landen; hij opent zijn reis naar
waar de vloed geruster is, waar eb noch tij
gaat en waar men geen geruisch hoort. Daar wordt over kunst,
over poëzie gesproken, in 't zalig ROEMER ' S huis,
ROEMER VISSER,

Wiens vloer betreden wordt, wiens dorpel is gesleten,
Van schilders, kunstenaars, van zangers en poeëten.

Tesselschade, wier aanstaande echtgenoot eene zeereis
ondernomen had, waarschuwde VONDEL.
(1) Vieren : vuren, vuur, licht geven.
(2) Treil : " Eene lijn om een schip voo rt te trekken. Bij KIL.
treillinie. Voorts, ook het gezamenlijke touwwerk van een schip ".
Groot Nederduitsch Taalkundig Woordenboek, door P. WEILAND;
blz. 644. Uitgave 1859. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal
bevat het woord nog niet.
(3) Scheren : " Scheer, klein rotsachtig-eilandje op sommige kusten, inzonderheid op de Skandinavische en Finsche ". Woordenboek
der Nederlandsche Taal, XIV, kol. 346.
(4) Met een schoot; met een schot.
(5) Het Lof der Zeevaart.
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Verzint eer gij begint,
En hou uw oude buurt,
Denk wat de zee verslindt,
Als zij den afgrond schuurt.
Op Vondels Toonel des Aardrijks vestigde ik in eene
vorige lezing de aandacht. Het gedicht is op de eerste bladzijde
van den prachtigen atlas van Blaeu afgedrukt ; de beroemde
kartograaf was een vriend van onzen dichter. Mij dunkt, dat
hier duidelijk VONDEL ' S afkeer van het reizen doorstraalt. 't Kost
veel geld, er zijn groote moeilijkheden mede verbonden, de
oorlog maakt haast al de landen onveilig ; men tracht dan
tevergeefs naar den huiselijken haard terug. Ik kan mij bedriegen ; maar, m. i. kon de dichter niet duidelijker zijne leer verkondigen : Oost-West, thuis best.
De wereld is wel schoon, en waardig om te aanschouwen,
Maar reizen heeft wat in. De kosten vallen zwaar,
Men mag den Oceaan niet al te veel betrouwen,
De bergen rijzen steil. De bosschen zien te naar.
De stroomen gapen wijd om over heen te stappen.
De mijlen rekken staag. De landen strekken veer.
De rijken tegeneen gedeeld door vijandschappen,
Die staan in 't harrenas, en trekken het geweer :
De bittre kou verkleumt. De hitte braadt de leden,
De lucht die hangt vol damps, of moord met felle pest,
Men vindt ongastvrij volk en onbewoonde steden,
Woestijnen, daar 't gediert des nachts verlaat zijn nest,
En brult en huilt, om roof en aas van vee en menschen.
Het zand bezwaart den gang. De ganger hijgt en rookt
Op 't ongebaande pad. Dan is 't vergeefsch te wenschen
Naar den verlaten haard, daar moeder eten kookt.
0 reisgezinde geest, gij kunt die moeite sparen,
En zien op dit Tooneel de Wereld groot en ruim,
Beschreven en gemaald in klein begrip van blaren (1),
Zoo draait de schrandre kunst den aardkloot op haar duim (2).
(1) Beschreven en gemaald in klein begrip van blaren. " In klein
begrip van blaren " moet hier in betrekkelijken zin opgemaakt worden.
De uitgave, die ik benuttigde, bestaat uit 4 in folio deelen, prachtig,
in groote letters gedrukt, en met de hand met kleurige platen, meest
volkstypen, versierd. Nooit heb ik zulke schoone landkaarten gezien.
Voor elk land heeft men ook eene historische schets, met tal van
bijzonderheden over handel, bestuur, enz. 't Is dus : beschreven en
gemaald.
(2) Op het Tooneel des Aardaks of Nieuwe Atlas. Uitgegeven
door W. en J. Blaeu.
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Vondel is er dus wel op belust de wereld te leeren kennen;
maar hij vreest de ongemakken van het reizen ; hij is zijne
vrienden Blaeu dankbaar, daar, door het uitgeven van hun
atlas, de reisgezinde geest — 't kan weer zijn, dat ik het verkeerd voor heb, maar hier schijnt VONDEL mij wel een weinig
te schampen, of ten minste, medelijdend de schouders op te
halen — gerust te huis kan blijven en toch de wereld leeren
kennen.
In Denemarken is VONDEL geweest, zelfs tweemaal. In
1628, " waarschijnlijk in September ", zegt Brandt, bezocht hij
dit land, " om eenige schulden van zijne of zijns vrouws neering
in te vorderen. " Het was dus geene uitspannings- of kunstreis,
verre van daar ? Ook blijkt ten duidelijkste uit de twee berijmde
brieven, die hij uit dit verre land aan HOOFT schreef, dat hij
niets beters vroeg dan zoo spoedig mogelijk te huis te zijn :
Een lieflijk luchtje voere : u toe mijns harten groet,
Doorluchte Drost, wiens gunst verplicht houdt mijn gemoed,
Hoe verre 't lichaam dwaalt, van ros en wind gedragen (1),
Daar steiler rolt op 't hoofd de klaar bestarnde wagen (2);
Daar nauwelijks de zon beneden 's aardrijks kim
Gezonken, weer verrijst, en maakt een korter schim (3).
Hij heeft geene rust : hij reikhalst naar Hollands duinen :
Mijn rust is hier gesteurd,
Waar vinden wij het vlek, dat in de duinen leit?...
Verleen mijn ziele rust in uwe vastigheid;
Terwijl het aardrijk hier mijn voete vrede ontzeit,
Zoo sprekende, ik bedaar, en ga mijn reize spoeien (4).

(1) Van ros en wind gedragen : V. reisde dus te paard en

per schip.
(2) Daar steiler rolt op 't hoofd de klaar bestarnde wagen :

Wanneer het beergesfarnte (in onze streek de Hellewagen genoemd),
hooger boven den horizont ziet. Men ziet dat V. toch nut uit het
reizen trok.
(3) Brief aan den Drost van Muyden,
(4) Ibidem.
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In een tweeden brief aan den Drost : Nog een aan denzelven, laat Vondel ons wel hooren, dat de reis de uitslagen
niet opgeleverd heeft, die hij er van verwachtte. Hij ziet de
toekomst donker in :
Mocht ik met een aardig dicht
Schrijlings op een visch geraken;
En behouden 't Vlie genaken;
En van over 't woeste vlak (1).
Landen in het Dammerak;
Maar ik blijf in twijfel hangen,
Van verdronken of gevangen.
'k Weet van beide nauwelijks keur,
Zorgen kloppen aan mijn deur,
'k Wil voor 't slimste 't beste hopen,

Gun mij, dat van leed verlost,
Ik uw lof zing bij den Drost (2).
In het jaar 1895 schreef ik eene verhandeling Eenige karaktertrekken van Vondel, waarin ik de meening uitte dat onze
dichter den Rijn had bezocht. Thans twijfel ik daar aan.
Eene zaak is zeker : VONDEL had eene groote voorliefde
voor Keulen, zijne geboortestad. Hij droeg haar zijn treurspel
Maagden op.
In de Opdracht aan Agrippine (3) zingt onze dichter :
D'inboorling is in zijn wieg gehouden,
En bakermat. Hoe kan ik die voorbij?
Al wordt de melk der Moeder niet vergouden (4)
Van 't kind; dit strekt ten allerminste dij
(1) 't Woeste vlak : De Zuiderzee.
(2) Nog een aan denzelven.
(3) Agrippine : Keulen. " De stad werd in het jaar 37 voor Chr.
door de Ubeërs, daartoe aangezet door Marcus-Agrippa, aangelegd,
waarom zij dan ook aanvangs Llbiorum Oppidum hiet. Door eene
Colonie, welke Keizer Claudius' gemalin, Agrippine in het jaar 50
vóór Chr. daarheen had gevoerd, werd zij vergroot en nu Colonia
Agrippinensis, later Colonia Claudia Agrippina genoemd. " Brock.haus IX. 251.
(4) Vergouden : Vergolden.
(5) Opdracht aan Agrippine.
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Een klein bewijs van mijn genegenheden,
En groote zucht tot mijn geboorteplaats,
Daar ik, nu stijf een halve eeuw geleden,
Eerst rijzen zag den glans des dageraads.

Huig de Groot, aan wien VONDEL zijn treurspel gezonden
had, schreef hem den 22 October 1639, uit Parijs :
" In S. Ursula heeft UE. boven zijn gelukkig verstand ook
getoond een zeer loffelijke genegenheid voor zijne geboorteplaats,
dewelke ik geluk wensche met zulk een spruit ".
Om mijne meening te staven, dat VONDEL naar den Rijn
zou gereisd zijn, beriep ik mij op De Rijnstroom, aan Johan
Wolphard, Heer te Brederode, Vrijheer te Vianen, een van
's dichters prachtigste leerzangen.
VONDEL noemt den Rijn : " mijn trekkende geboortestroom ". Hij is " een onvermoeide molenaar, stedebouwer,
schepedrager, rijksgrens, veerman, oeverknager, papierema
ker. " Dan hangt de dichter een heerlijk beeld van den
stroom op, omringd van zijne bijrivieren, allen gepersonifieerd. Vondels schilderend vermogen en zakenkennis treffen
ons evenzeer :
De blauwe en purpre en witte druif
Versiert uw stedekroon en lokken,
En muscadelle wijngerdkuif,
De vlieten staan met wijngerdstokken
Romdom u, druipende van 't nat,
En offren elk hun waterwat.
Daar is de Main, een pijnbergszoon,
De Moezel met haar appelvlechten,
De Maas, dic met een Mijnterkroon
Om d'eer met onzen Rijn wil vechten,
De Roer, die 't haar met riet vertuit (1),
De Necker, met een riem van trossen,
De Lip, gedost met mos en kruid
Van overhangende eikebosschen,
En duizend andren, min van roem,
Bekranst met loof en korenbloem (2).
(1) Vertuit : bekranst.
(2) Al deze bijvieren zijn voortreffelijk getypeerd. De voornaamste arm van de Mein, de Witte Mein, ontspringt in 't Fichtengebergte;
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den Rijn met eigen oogen mocht gezien hebben, kan men aanhalen :
Gij slingert, als de Grieksche slang,
Uw blauwe krullen langs de struiken,
En groene bergen, breed en lang,
En zwellegt in zoovele kuiken
Van stroomen, dat uw lichaam zwelt
Van waterzucht, en perst de planten,
En schuurt zoo menig vruchtbaar veld,
En knabbelt aan de ruige kanten,
Nu tusschen berg en krommen bult,
Nu door een dal met wijn gevuld.
Met meer grond zou men zich wellicht kunnen beroepen op:
Hetzij ik dan mijn oogen sla
Op uw bisschoppelijke torens,
Of met een lent van vaarzen ga
Bevlechten uwe zilvre-horens :
Of volge uw wuften-ommezwaai :
Of zinge op 't ruischen van uw baren :
Of huppel op mijn Keulsche kaai,
Of kom door Bazel afgevaren,
Daar gij Erasmus' grafstee kust,
En wenscht het wijs gebeente rust (1).
Doch dit alles zijn geen bewijzen. Men hoeft des te voorzichtiger te zijn, daar VONDEL in hetzelfde gedicht zijne ver
beelding laat spreken, waar hij zingt :
Mijn zinnen in uw wedde drijven,
En spelen als een dartle zwaan,
Verlekkerd op uw wijngerdblaan.
Ook in Olijftak aan Gustaaf Adolf :
Hoewel mijn blijde geest vaart speulen,
Daar draaiboom sluit noch hek.
de Moezel vloeit door tal van boomgaarden; de Maas loopt voorbij
Luik, eene bisschopstad; de Necker door wijngaarden; de Roer door
rietvelden; de Lip door eikebosschen; de andere rivieren door moes- en
korenakkers.
(1) De Rijnstroom.
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In VONDEL 'S geboortehuis hing tot hangberd uit : In de
Viool, Daar werden dichterlijke beschouwingen op gemaakt :
het snaarinstrument, besloot men, paste geheel en al voor het
geboortehuis van den zanger bij Gods genade.
Men was mis, In Geboorteklok van Willem van Nassau
zingt onze dichter :
Komt, nymfen, breit een stool
Van bloemen hem, die 't licht eerst zag in een viool.
Nog duidelijker is hij in : Olijftak :
Een heimelijke trek
Verleidt het hart naar mijn geboortstad Keulen,
Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen.
Omtrent den blonden Rijn (1),
Beplant met Rijnschen wijn,
En als een bie violendauw gezogen (2).
In zijnen kindertijd, natuurlijk.
Naar het schijnt reisde VONDEL in 1666 of 1667, aldus, op
nagenoeg tachtigjarigen ouderdom, naar zijne geboorteplaats.
Hij vermaakte er zich met op de bedstede te klimmen, waarin
hij als kind geslapen had. Hij vervaardigde daarop een gedicht,
dat ongelukkiglijk verloren is (3).
Zegezang ter eere van Gillis van Vinckenroy, heeft de
Vondelvereerders veel hoofdbrekens gekost. Van Vinckenroy
was Burgemeester te Hasselt ; VONDEL zou daar te zijnent zijnen
intrek hebben genomen. Volgens de overlevering. Gilles trof
den koningsvogel vijfmaal in zes schoten, iets wat zelden
gebeurd was. Hij werd dan ook te recht Keizer van den Edelen

(1) Den blonden Rijn : Juist : Te Keulen zijn de wateren van den
stroom blond, aan den Boven-Rijn zijn zij groen.
(2) De viool is dus hier de bloem.
(3) Zie daarover Bedevaart naar Agrippine, in Portretten van
Joost Van den Vondel, door Jos. Alberdinck Thijm. In deze romantische schets zegt de schrijver : " Onze dichter vertoont in zijn taal
weinige en maar lichte sporen van bepaald Zuid-Nederlandsehc
invloed ". Hoe is het mogelijk zoo iets te schrijven?
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Kruisboog. VONDEL ZOU te dier gelegenheid te Hasselt verbleven hebben (1637). Onmogelijk is het niet. Doch, ik ben
sceptisch. Ik begrijp niet wat onze dichter in 1637 naar Hasselt
ging doen. Hij had dan zijn Gijsbrecht van Amstel te doen
opvoeren. De opdracht aan Huig De Groot heeft voor dagteekening : 16 van Wijnmaand 1637. Tijdens de Palamedeszaak
ware het verblijf des dichters in de Zuidelijke Nederlanden te
verklaren ; hij kon daar een schuiloord gezocht hebben.
Wat daarvan zij, dit gedicht van VONDEL ter eere van
een aanzienlijk personaadje, in een onaanzienlijk stadje, ver van
Amsterdam, kan zeker tot gissingen aanleiding geven ; doch
aanduidingen, ten minste bepaalde, bevat het niet.
Ik haal er een paar regels uit aan; zij bewijzen andermaal
hoe VONDEL met de minste bijzonderheid onzer geschiedenis
bekend was. Hij wist, dat onze vorsten gaarne aan de schietingen met den kruisboog deel namen; hij wist zelfs, dat een
Leuvensch professor een lofdicht op deze vaardigheid geschreven had :
Dat ging van ouds in zwang : en wij
Braveeren nog op zulke braven,
En zagen dikwijls Vlaamsche Graven
Den Kruisboog handelen om strijd.
De vijfde Karel, zoo benijd
Om zijn geluk, zag Brussel springen,
En hoorde 't volk triomfe zingen,
Rondom zijn fieren boog, gelijk
Zijn zoon, de zon van Oostenrijk,
Die, in den zeestrijd van Lepante,
Zich tegen Selims mane kantte,
De pen van Loven loven liet,
Hoe net de zoon en vader schiet.
d'Infante volgt hun spoor van achter,
En mikt, en klinkt, en velt niet zachter
Dan haren grootvaar 't groene hout (1).
Over VONDEL's vermoedelijke reizen naar Antwerpen en
Brugge deelde de heer Dr. Sterck ons belangrijke bijzonderheden mede; maar het bewijs dat deze reizen inderdaad hebben
(1) Zegezang ter eere van Gillis van Vinckenroy.
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Vondel in de Zuidelijke Nederlanden staat daarentegen vast,
Altaargeheimenissen, dat in 1645 verscheen, was aan Jacob
Boone opgedragen. Deze was dit jaar Aartsbisschop van
Mechelen. Hij overleed in 1655.
In het Dankoffer aan Jacob. Aartsbisschop van Mechelen,
verklaart Vondel :
Hoogwaardste Vader, wat verband
Verdient mijn zang van uwen kant
Nog meer t'ontvangen, nademaal,
Gij zelf mijn afkomst met den straal
Der godheid, op het voorhoofd merkte,
Haar zalfde en in den strijd versterkte?
" Uit deze regels ", lezen wij in de Vondeluitgave van
Langer, dat een der kinderen van Vondel, en dan hoogst waarschijnlijk zijn dochter Anna, toen reeds van den Aartsbisschop
het Sacrament van het Vormsel ontvangen had, wat VONDEL
ook, ofschoon later, van hem ontving " (1).
Ik twijfel of men daar iets stelligs over weet.
Dit vormsel van Anna Van den Vondel geeft intusschen
tot deze bedenking aanleiding : De dichter van Altaargeheimenissen was een streng geloovig Roomsch katholiek, die de
plichten van zijnen godsdienst stipt waarnam. Gewoonlijk
wordt het jaar 1641 als dat zijner bekeering opgegeven. Volgens mij moet die zelfs vroeger geplaatst worden ; de dichter
van Gijsbrecht van Amstel (1637) en Maagden (1639) is geen
protestant meer. Zelfs zou ik voor het protestantisme van
VONDEL, toen hij Op het overlijden van Clara-Eugenia (1633)
schreef, weinig instaan.
Hadde VONDEL zijne dochter naar de Zuidelijke Nederlanden vergezeld, dan hadde de Aartsbisschop heuren vader
hoogstwaerschijnlijk insgelijks gevormd. Anna was, naar men
algemeen denkt, katholiek vóór heuren vader. Juist weten wij
dit niet ; zulke zaken gebeuren geleidelijk, zonder dat de bekeerling zelf weet wanneer de bekeering een voltrokken feit is.
De opdracht doet mij aan iets anders denken. Wij mogen
aannemen, dat Anna heuren vader, wier lieveling zij was, in
(1) Vondels Werken. 1645, blz. 203.
Vers!. 1922
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zijne geloofsverandering niet heeft tegengewerkt, en de vader
zijn kind ook niet. Dit was het geval niet met andere familieleden van den dichter, betreffende VONDEL ' S geloofsverandering.
Dit heeft hem van hunnentwege strijd gekost (1).
Ik weet wel, dat, volgens onzen catechismus, " het vormsel de gratie geeft om het geloof standvastiglijk te belijden. "
Doch Vondel zegt dat de Aartsbisschop zijn kind " in den
strijd versterkte ".

Evenals alle katholieken; zeker. Maar zinspeelt de dichter
niet op een strijd, dien Anna vanwege heure bloedverwanten
had uit te staan ?
Heeft VONDEL Brugge en Antwerpen bezocht ? Ik twijfel
er sterk aan.
Mijn twijfel wordt vooral hierdoor gevoed, daar VONDEL
over deze reizen nergens spreekt, en wij hem genoegzaam
meenen te kennen, om te weten dat deze reizen een diepen
indruk op hem zouden hebben nagelaten ? Is het mogelijk, een
oogenblik te veronderstellen, dat de groote Joost de stad
Brugge, met haar roemrijd verleden, hetwelk, men twijfele er
niet aan, hij tot in de minste bijzonderheden kende, kunne
gezien hebben, zonder daarover een woord te hebben gerept?
Kan men aannemen, dat hij de prachtige tempels dezer
stad zou binnengetreden zijn, zonder dat hij de snaren zijner
lier zou hebben gespannen, zonder het aloude Brugge te verheerlijken ? Neemt een Vondelkenner aan, dat de dichter de
stad Antwerpen zou hebben bezocht, de stad, waar zijne ouders
hadden geleefd en gewerkt, zonder haar anders te hebben herdacht dan door zijn bijschrift op den schilder DANIEL SEGHERS
en de enkele regels op de stad zelve, die zeker merkwaardig
zijn, doch geenszins doen veronderstellen, dat zij tijdens eene
reis naar de Scheldestad zouden vervaardigd zijn, gelijk Van
Lennep dit vermoedt.
Zeker, dit gedicht volstaat om ons te bewijzen, dat VONDEL
voor de stad der Sinjoren de oprechtste genegenheid gevoelde.
Hij noemt haar " een paarle aan Flippus' kroon ", " en zelfs
de kroon der steden van gansch Europa "; hij kent de sage van
(1) Zie daarover ; Geboortezang aan Gregorius Thaumaturgus.
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den Reus " en " 't werpen van de hand aan d'oevers van het
Scheld ". Hoewel zij op den stroom, den vestingmuur en hare
burgerwacht mag vertrouwen, is God, zijn Moeder en haar
kerken hare sterkste burcht,
VONDEL weet, dat de Antwerpenaars zich te allen tijde
door hunnen eeredienst tot Maria hebben onderscheiden. Een
der prachtigste tempels der Christenheid is haar toegewijd. Er
is haast geene straat of men treft er haar beeld aan. Zij is de
patrones der stad.
VONDEL, de dichter van Altaargeheimenissen, bezoekt die
stad, de wieg zijner ouders. Daar verheft zich de hoogste torenspits der Nederlanden, daar prijkt de 0. L. Vrouwenkerk met
De Nood Gods van MASSYS, met De Kruisafdoening van
RUBENS, daar ziet hij in de St. Jacobskerk het graf van den
grooten meester, die er pas enkele jaren rust ; daar herinnert
elke straat het leven der groote mannen, die hij zoo oprecht
bewonderde, daar heerscht het Roomsche leven, waarin hij
zoozeer opging, het hangt in de lucht, en VONDEL zou in
die stad hebben verbleven, zonder er eenen lierzang aan te
hebben gewijd, gelijk die uit zijne pen kon vloeien! Hij zou er
in gansch zijn werk niet eens op hebben gezinspeeld? Ik neem
dit niet aan.
Behalve op Antwerpen : kan men zich beroepen op De
Drukkunst aan Balthasar Moerentorf, en op Bijschrift voor
Daniel Seghers, Feniks der Bloemschilderen.
Antwerpen is afgedrukt volgens den tekst in Klioos
kraam I. 1656 : blz. 366.
De Drukkunst aan Balthasar Moerentorf dagteekent
waarschijnlijk van 1645.
Bijschrift voor Daniel Seghers van 1650.
Deze jaartallen dienen goed onthouden te worden.
" Balthasar Moretus werd den 10 November 1615 geboren, en
huwde den 23 Juli 1645 Anna Goos.
Misschien dankt Vondels gedicht zijn ontstaan aan dit laatste feit
en wilde Vondel zijn voormaligen stadgenoot daarmede bij gelegenheid
van zijn huwelijk hulde toebrengen " (1).
(1) Zie daarover : De Werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door Mr. J. Van Lennep, Herzien en bijgewerkt door J. H.
W. Unger.
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Deze zienswijze van VONDEL'S commentator is voor mij
meer dan onwaarschijnlijk. Hij zou een huwelijksgedicht vervaardigd hebben, zonder over het huwelijk te spreken. Dat
lage geheel buiten zijne gewoonte. Hij heeft zeer vele bruiloftszangen geschreven, en daaronder komen hoogst merkwaardige
voor. Altijd heeft hij het over den bruidegom en de bruid; hij
haalt voorvallen uit hun leven aan, en vertelt, niet zelden op
geestige manier, hoe het huwelijk tot stand kwam. Hij maakt
den lof van het huwelijk, en wenscht het jonge paar alle heil.
Niets van dit alles, niet eens eene toespeling, komt in het
gedicht voor. Het is geen huwelijksdicht; dit staat vast. Het is
een lofzang op de drukkunst, op Moerentorf en zijn zoon.
VONDEL schrijft de gezegende uitvinding aan Laurens Coster
van Haarlem toe. Ten onrechte gaan Mentz en Guttenberg prat
op dien roem. De boekdrukkunst kan veel kwaad stichten;
doch dit is ook met andere kunsten het geval :
'k Verwerp al wat naar boosheid ruik,
Doch niet de Kunst om snood misbruik,
Haar andre zustren ook gemeen,
Men moet ze God ten dienst besteén,
Den mensch tot nut, tot niemands hinder ;
Dit was het oogmerk van haar vinder,
Aldus hanteert haar Moerentorf,
Qp wien zijn vaders erfdeugd storf (1).

Wat nu de beschrijving der drukkerij betreft, erken ik, dat
het niet al te gewaagd is te veronderstellen, dat zij op persoonlijke aanschouwing berust. 't Is de Plantijnsche drukkerij met
hare drukte, met hare matrijzen, met hare vele werkplaatsen.
Hij (2) stelt in 't veld der drukkerij,
Zijn drukheer blank, van rij tot rij.
Hij treedt, gelijk een veldheer, daar,
In 't midden van zijn letterschaar,

(1) Zie de Werken van J. Van den Vondel. 1645, blz. 217.
Moretus stierf 29 Maart 1674. De Drukkunst aan Balthasar
Stort : verstierf, overging.
Moerentorf.
(2) Hij : Moerentorf.
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En weet zijn legers net te planten,
Hij monstert zijn verminkten uit,
En trage krijgsliên, moe van buit
Te halen, met hun stomp geweer ;
En vult de leege vaandels weer
Met jongen, kloek op hunne stukken,
En fiks om lustig los te drukken,
Men trekt er toe, al even versch
Van moed, op 't kraken van de pers,
Men schrikt er voor geen drukgeschal,
Of voor 't opgeven van den bal;
En 't harsverspreiende gedommel
Van bal op bal verstrekt een trommel.
Al sneuvelt somtijds vaan bij vaan,
Het komt er op geen duizend aan ;
De lettermoeders baren vast,
En stijven 't leger, zonder last.
Zoo stuit Geleerdheid, met dees scharen,
De woeste rotten der Barbaren (1).

't Is lief, aanschouwelijk, VONDEL op zijn best, op zijn
pittigst en kleurigst, en ik herhaal het : men is geneigd den
goedronden Joost in de werkplaatsen te zien. Doch geheel
overtuigd ben ik niet. Plasticiteit is nu eenmaal VONDEL'S hoofdkenmerk. Hij treedt in bijzonderheden, schildert plaatsen,
beschrijft gebeurtenissen, alsof hij die met eigen oogen gezien
had, alsof hij daar getuige van geweest was. Duister, vaag, is
hij nooit. Zijne verbeelding is even stout als zijn realiteitszin
vast is; hij is een beeldenaar; immers hij is een Nederlander,
een Vlaming; wat hij beschrijft of verhaalt, ziet hij. Daarom
ook komt het mij waarschijnlijkst voor, dat " Vondels blijde
geest hier speult, waar draaiboom sluit noch hek ".
Blijft het bijschrift op Daniel Seghers (2). Eerst een woord
over dezen beroemden bloemschilder, een der schitterendste

(1) De drukkunst aan Balthasar Moerentorf.
(2) " Volgens den tekst in Vondels Poezij 1650. blz. 176. Zie de
Werken van J. Van den Vondel. 1648-1651. Het jaartal 1650 dient
andermaal onthouden ".
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parels aan Vlaanderens kunstkroon ; het is onontbeerlijk ter
opheldering van de aangelegenheid die ons bezighoudt.
Wij bezitten over dezen grooten kunstenaar eene merkwaardige levensschets, een model van monographie (1). De
schrijver beschikt over oorspronkelijke stukken ; VONDEL'S
gedicht komt er in voor en de vraag of de dichter het tijdens
zijn bezoek aan de Scheldestad zou vervaardigd hebben, wordt
er besproken.
Seghers was leerling van den Fluweelen Breughel.
In een officieel dokument, door Pater KIECKENS medegedeeld, en dat in het novicenhuis te Drongen berust, leest men
" Ick, Daniel Seghers, vande stat van Antwerpen, geboren int jaer
1590, den 5den december van wettelycken houwelyck. Myn vader
Peeter Seghers : overleden, myn moeder Margarita Van Gheel : overleden. Myn vader was een sydelakenvercoeper : Ic Nebbe over tien
jaren beghinnen te leeren schilderen. Ic ben ontfanghen in de Societeyt
jesu vanden Eerw. Vader Carolus Scribani, Provinciael in Vlaenderen,
binnen het collegie van Antwerpen int jaer 1614. Ick ben gecomen in
't Huys van probatie van Mechelen den 10 december 1614, etc. Tot
Mechelen int Huys van probatie der Societeyt jesu den : 6 januwarius, 1615 '.
Soo ist.
Daniel Seghers (2).
Van 1623 tot 1627 verbleef Seghers te Rome, waar hij in
betrekking kwam met den beroemden DOMENICHINO (3). Te
Antwerpen leefde hij bijna uitsluitend voor zijne kunst (4). Hij
(1) Daniel Seghers de la Compagnie de Jesus. Peintre de Fleurs.
Sa vie et ses oeuvres. 1590-1661, par le P. Fr. Kieckens. Annales de
l'Académie d'Archéologie de Belgique. XL. 3me Série, Tome X,
4e Livraison.
(2) Daniel Seghers, de la Compagnie de Jesus, Peintre de Fleurs :
blz. 374.
(3) Domenichino, met zijn eigenlijken naam Domenico Zampieri,
een beroemd schilder der school van Bologne (1581-1641). Deze was
een leerling van den Vlaamschen schildcr Dionysius Calvaert, bijgenaamd Dionisio Flammingo, geboren te Antwerpen in 1555, gestorven
te Bologne, in 1619, waar zijne beste schilderijen zich bevinden. Zeer
jong was hij naar deze stad getrokken, waar hij eene school opende.
Talrijke leerlingen, die later beroemde meesters werden, o. a. Albano,
Guido Reni, Domenichino, genoten er zijn onderwijs.
(4) " Il n'a jamais été que frére coadjuteur ". (Kieckens, 374).
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stond vroeg op om in den kloostertuin de bloemen in al hare
frischheid te kunnen schilderen, en bracht tal van meesterstukken voort, die thans nog in de voornaamste museums van
Europa prijken. Hij onderhield betrekkingen met Rubens.
" A son retour a Anvers le Frère Daniel avait repris ses relations
avec Rubens qui l'avait connu jadis à l'atelier de Breughel, son ami
intime. Le grand maitre de l'école flamande faisait de fréquentes visites
au religieux peintre de fleurs et ne dédaignait pas de lui prêter son pinceau pour relever l'éclat de ses ravissantes guirlandes. Rubens se plaisait aussi à donner à notre artiste d'utiles conseils (1).
Behalve in zijn Bijschrift, waarover weldra, spreekt VONin Bespiegelingen van God en Godsdienst over DANIEL
SEGHERS. Hij zegt " dat zijn bloempenseel het vorstenoog
geviel ". Onze dichter bewijst hier andermaal hoezeer hij met
de minste details bekend was. Hij heeft hier het oog op den
stadhouder Frederik Hendrik en dezes schoonzoon, Frederik
Willem, keurvorst van Brandenburg, die beiden hoogst ingenomen waren, met Seghers, bloemstukken, en in het bezit van
zijne heerlijkste meesterwerken kwamen (2).
DEL

De groote schilder bleef zijn levenlang de nederigheid
zelf ; hij stond niet toe dat men zijn portret vervaardigde, en
als Livius dit buiten zijn weten gedaan en PoNTIUS naar deze
beeltenis eene plaat had gegraveerd, vroeg Seghers aan zijnen
overste de toelating om de koperplaat te koopen; hij wilde
daardoor beletten dat deze te veel zou verspreid worden.
De bloemschilder DANIEL SEGHERS is een der schoonste
figuren uit onze wereldberoemde Vlaamsche Schilderschool.
^
^ *

De anekdote, betrekkelijk Vondels bezoek in Seghers'
werkplaats, werd herhaalde malen verteld.
Pater KIECKENS zegt daarover :
" Nous rencontrons ici une curieuse anecdote au sujet des rapports
que notre peintre eut avec le fameux poëte Vondel. On raconte a
(1) Daniel Seghers. blz. 376.
(2)Pater Kieckens deelt daar belangrijke bijzonderheden over mede.
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Anvers que celui -ci se trouvant dans cette ville, voelut en profiter pour
faire la connaissance du Frère Seghers. Il se présenta a la maison
professe et demanda une entrevue avec le religieux, mais i1 apprit, a
son grand regret, gull était en ce moment absent. On pria le poète de
se faire connaitre, mais it refusa de décliner son nom avant d'avoir été
admis dans l'atelier du peintre. On l'y conduisit; quelques tableaux de
Seghers ornaient les murs : leur vue enflamma l'imagination du poète
qui, prenant un morcea de fusain, improvisa sur les parois de l'atelier
les deux quatrains que voici :

De Geest van Segers is By (1),
Waer op de Nederlanders roemen,
En suight haer honighlekkerny
En geur uit allerhande bloemen.
Een by quam op zijn schildery
En geur en kleuren aengevlogen,
En riep : Natuer, vergeef het my :
Dat bloempenseel heeft my bedrogen.
A peine le jésuite qui accompagnait le visiteur inconnu eet -il lu
ces vers, que se tournant avec étonnement vers 1'étranger : " Vous étes
le diable, dit -il, ou bien... Vondel ".
Quoiqu'il en soit de cette tradition populaire, it parait certain que
Vondel assista a Bruges, en 1651, a la consécration de l'évèque de cette
ville et de celui de Ruremonde. Il est donc probable que le poète, dont
les parents étaient anversois, alla faire visite a notre artiste.
Le Père Papelbrochius cependant ne fait aucune allusion a ce fait,
quoiqu'il cite les vers de Vondel. Il ajoute seulement que le poète les
composa pour être écrits au-dessous du portrait de Daniel Seghers,
exécuté en secret par le peintre hollandais Jean Lievens de Leyde (2).
De jaargetallen, die hooger werden opgegeven, schijnen
mij van belang, met het oog op de vraag, welke door den heer
STERCK werd opgeworpen. Zegenzang ter eere van Gillis van

(1) In de uitgaaf van Unger staat : " De geest van Zegers is een
bij ". Ook in Bespiegelingen van God en Godsdienst : " Schoon Zegers
bloempenseel het vorstenoog gevalt . De schilder zelf schreef Seghers.
(2) Daniel Seghers, de la Compagnie de Jésus, peintre de fleurs,
par le P. Fr. Kieckens, blz. 430.
De schilder Jan Lievens of Livius van Leiden, vervaardigde ook
de beeltenissen van den orgelist Sweelinck en van Vondel, waaronder
de dichter bijschriften schreef.
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Vinckenroy dagteekent waarschijnlijk van 1637 ; De Drukkunst van Balthasar Moerentorf van 1645 ; Bijschrift voor
Daniel Zegers van 1650,
Brugge, waar VONDEL niet over spreekt, zou hij in 1651
bezocht hebben. De dichter zou dus vier reizen naar Belgie
hebben ondernomen. Dat hij b. v. in 1650 te Antwerpen en
het jaar later te Brugge zou geweest zijn, zonder naar Amsterdam terug te keeren, is even onwaarschijnlijk als dat hij zijne
gedichten lang na zijne bezoeken zou hebben vervaardigd (1).
Ik herhaal nogmaals dat het mijn plan niet geweest is de
stelling, of wil men, de veronderstelling van Dr. STERCK te
ontzenuwen of trachten te ontzenuwen. Met inzicht heb ik
zijne bewijsgronden onaangeroerd gelaten, en wij allen zijn
den Nederlandschen geleerde oprecht dankbaar om de uitstekende diensten, die hij aan de geschiedenis der Vlaamsche
Letterkunde bewijst.

(1) Wanneer had Vonders reis naar Antwerpen plaats, indien zij
plaats had? Kieckens geeft geen jaartal op. Volgens Dr. Sterck zou het
Bijschrift voor Daniel Seghers in 1645 a 1646 vérvaardigd zijn. Doch
dit neemt m. i. de moeilijkheid niet weg.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

565..— HEMELS BREEDDE.
HEMELSBREEDTE is zooals De Bo zegt : De volle uitgestrektheid, de geheele lengte en breedte van eene vlakte, de
tusschenloopende wegen en grachten medegerekend. " Landen
pointen naer HEMELS-BREEDE '' beteekent : Die zetten " naer
advenant vande groote alleene " (Het Vlaems Settinghboecxken ", 1694, blz. 29). Fr. Superfacie totale (Surface,
considérée quant a sa longueur et a sa largeur).

Staatsarchief te Brugge, Fonds Kortrijk, Charters, voorloopig
blauw nr 556 : " Groot mijn voors. leen, onder landt, meersch, busch
ende watere, hemels breedde, vijf bunderen ofte daer ontrent... " (Akte
van 27 November 1651.)

Variante, HEMELS BREDE, in de vermelding hieronder
betreffende de grootte, de oppervlakte van de " prochie van
Ghistele " :
Staatsarchief Brugge, Register nr 3129 of Rekening " vande
prochie van Ghistele " van 1656-1667, fol. 1 vo : " Alvooren doet te
notteeren, dat de gheheele prochie van Ghistele hemels brede groot es
3478 ghemeten een lyne 97 roede landts... "

En

HEMELSCHE BREIJDE :

Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, " Cohier ... van alle
de goederen ... binnen den dorpe van Berlaer ", van 1684 : " In den
eersten bestaet desen dorpe in de groote van een duijsent ses hondert
bunderen in sijne volle hemelsche breijde, volgens de metinghe gedaen
in den jaere xvj c vijftich... "
Id., Fonds id„ Schepenakten, stuk van 16 Maart 1703 : " Dat
onder de geheele hemelsche breijde (van desen dorpe) geen 25 boenderen bosch te vinden en syn... "

Het w. BREEDS alleen wijst op Hemelsche breede, nl. in
" lekere acte ende reglement " verkregen bij de griffiers " van
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Majesteit " verklaart als volgt :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, Introd., blz. 514 : "... de
ommestellynghen te doen naer breede ende prys van lande, sonder
aftreck (1) van een vierde by de afdryvers op de voornoemde prochien... " (1661.)

Men zei gemeenlijk HEMELSCHE BREEDE, b.v. in de uitdrukking " Lasten ommestellen naer hemelsche breede " :
Placcaet-boeck van Vlaenderen, IIIe boek, Ie deel, blz. 403 : " Te
weten, dat alle de penninghen, kosten ende lasten by de voorsz.
Hooft-Schepenen van den voorseyden Lande (van Dendermonde)
uytghesonden... zullen ommeghestelt worden in elcke prochie, naer
Hemelsche breede, Bunder ende Bunders ghelijcke... " (Akte van
12 Januari 1601.)

En in " Settingen stellen... op de hemelsche breede " :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Beersel, " Cohier vanden dorpe
van Beerselbosch " van 2 October 1680 : " Voorts worden alhier de
personele settingen op de heylanden ende ander landen, eussels oft
weyden gestelt op de hemelsche breede, ende de reele settingen worden
Bestelt op de landen, bosschen, heijden, eussels oft weijden oock op de
hemelsche breede...

Ten jare 1701 wordt " ter casselrye vander Auderburgh
van Ghent ", een " succincte besoigne, of kortbondige opgave,
gheformeert " van de landen der genoemde kasselrij " by
bunders hemelsche breede " :
D. Berten, op. cit., Introd., blz. 351 : " Van de groote vande
prochien der selver casselrye by bunders hemelsche breede, by bunderen
vollen prys... " (1704.)

Zekere P. verzoekt om vermindering van lasten " over
syne hemelsche breede ", gezien op een deel van de door hem
in leen gehouden gronden er niets groeien kan :
. Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Boom, Farde pxocès Corn. Maes
tegen douairière Regaus (1784?) : " Dat P., ten daeghe van aen- ende
afschryf, heft mindernisse gevraeght over syne hemelsche breede,
seggende dat eene partye (van de door hem in leen gehouden gronden,
die tot steenbakkerijen gediend hadden) bestont in putten en dellinghen
daer niets op en waschten.
(1) Vgl. met Afdracht, bij Joos, Waasch Idioticon.
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GROOTTE ENDE HEMELS

BREEDE :

Placcaet-boeck van Vlaenderen, Iiie boek, Ie deel, blz, 460-461 :
" Welcke voorsz. Contributie van twee guldens op elck ghemet...
souden moghen uyt-bringhen vier duysent guldens. Wel-verstaende
dat, om de juste grootte ende hemels breede van alle de Landen, soo wel
binnen de Prochien ende Polderen van dese ghemeene Contributie als
onder den voort. Loonen ende Cauwen Polders ligghende klaerlijck
ende sekerlijck te weten, zullen eerst-daghs alle de voorsz. Prochien
ende Polderen met eene gheschote roede by ghezworen Landt-meters
van stuck te stucke ghemeten worden... " (Ordonnantie van 2 Maart
1576.)

In zake van " zettinghe " gold het beginsel, dat deze niet
" en magh geschieden naer hemels breede, maer naer de
" weerde van elck landt en naer het apparent ghewin dat men
" daer mede is doende ". (L. Gilliodts-van Severen, Cout. du
Franc, III, 134.)
566. — GHELAND,
" Gheland ande west zyde jooris Damman ", wil zeggen
dat het land van Joris Damman palende is aan het stuk waarvan spraak :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Regist.
nr 132 2 , fol. xxxj : " Een stic mersch, ligghende ande steeninen brugghe
(te " Desselbergen "), gheland ande west zyde Jooris Damman, ende
up doest zyde Jacop van Ravenscoot, ende es groot ... (1463).

567. -- GHELEGHENTHEIJT,
Spr. van landerijen, komt voor met de beteekenis van
Ligging, Fr. Situation,
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Register
nr 139, " Caerte-bouck " van het jaer 1612 : " Caerte-bouck vande .
gheleghentheijt Ende . groote vanden pachtgoede . toebehoorende .
De . petantie van . Sente . Pieters . Abdye . neffens . Ghendt . gheleghen
inde . prochie van . Destelberghe ghemeten int jaer . ons . heeren 1612."
EDW. GAILLIARD.

DE « MIDDELNEDERLANDSCHE " SCHRIJFTAAL
IN HAAR VERBAND MET DE
" MIDDELNEDERLANDSCHE " SPREEKTAAL
DOOR

JOZEF JACOBS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Wanneer wij de Mnl, schrijftaal uit alle gewesten nauwkeurig onderzoeken, bevinden wij dat de taal door letterkundigen
(dichters en prozaschrijvers) geschreven — en waarvan we
blijkens de laatste studiën (1) toch zoo moeilijk den oorspronkelijken vorm kunnen achterhalen in zeer hooge mate
overeenkomt met die onzer beste niet-letterkundige prozaschrijvers. Onder deze laatste rekenen wij de o ficiëele ambtenaars als : de stadssecretarissen, de baljuws en de onderbaljuws
met hun klerken, de ammans met hun bedienden, de hoogere
raadsheeren en hun griffiers of notarissen, de kanseliers en hun
geheimschrijvers, de abten en hun clerici. Voorzeker merkt men
bij de letterkundigen als MAERLANT, BOENDALE, STOKE vaak
een streven naar algemeener taal, en bijgevolg leest men in
hun werken een woordenschat, die tot een ruimer gebied
behoort, alsook klanken (vocalen en consonanten) en vormen,
die of het werk zijn der kunst, of in een breederen kring
gebruikt werden, zelfs een consequentere spelling. Maar deze
verscheidenheid -- waardoor de letterkundige schrijftaal juist
van het locale dialect meer afwijkt — daargelaten, mag men
gerust verklaren dat echt litteraire schrijftaal haast heel en al
(1) J. A. ROETERT FREDERIKSE, Dat Kaetspel ghemoralizeert,
Leiden, 1915, blz. LXX. W. F. TIEMEYER, Klankleer der gedichten
van Willem van Hildegaersberch, Amsterdam, 1916, blz. 43-45. — MULLER, Critische commentaar op Van den Vos Reinaerde, (1917), blz. 13, 43
vlgg. --- S. HOFKER, De Taal van Melis Stoke, Groningen, 1908, blz. 39,
95. L. R. REYPENS, Verslagen van de Kon. Vl. Ac., 1921, 89.

486 .-overeenstemt met de niet-letterkundige schrijftaal door officiëele ambtenaars uit alle gewesten opgesteld. Waar dus professor VERDAM beweert (1) dat letterkundigen en vooral dichters
uit " Vlaanderen, Brabant en Antwerpen in het Zuiden, uit
Holland, Zeeland, Utrecht, het westen van Gelderland en van
Noord-Brabant een algemeene taal, verstaanbaar ook voor
lezers buiten de grenzen der eigene provincie of landstreek,
gebruikten, nl. het Dietsch, dat een vrij eenvormig karakter
droeg ", en dat men Westmiddelnederlandsch kan heeten
tegenover de oostelijke dialectische taal, hecht hij te veel waarde
aan enkele gemeene taalverschijnselen in de Westmnl. schrijftaal, vermits het toch waar blijft, dat de schrijftaal uit iedere
gouw, ook in het westen, in hooge mate de kleur vertoont zoo niet van het plaatselijk dialect, dan toch van het
algemeener dialect. Uit onze eerste studie is wel degelijk
gebleken .– van ons taalkundig standpunt af --• dat het Brabantsch, bep. Brusselsch Dietsch van RUUSBROEC grootendeels
onverstaanbaar voor Westvlaamsche kloosterlingen heel wat
verschilt van het Vlaamsche Dietsch van MAERLANT door de
monnikken van Ter Doest wel begrepen, en de vergelijking
van den Brabantschen RuusBRoEc-tekst met den paralleltekst
der Limburgsche Sermoenen leidt wel dadelijk tot het besluit
dat naast enkele verscheidenheden ook zeer talrijke overeenkomsten optreden. Hetzelfde nu moet gezegd worden van de
beste niet1litteraire stukken uit alle gouwen : oorkonden opgesteld door officiëele ambtenaars te Gent, te Brussel, te Leuven
hebben toch zóóveel elementen gemeen met wel verzorgde
Limburgsche teksten, als b. v. die van 1354 in het Cartulaire
de St. Trond 1, 523 afgedrukt, dat een " vrij eenvormig karakter " der schrijftaal ook in die oostelijke streken niet kan
geloochend worden.
We hebben derhalve in deze studie over de Mnl. schrijftaal en haar verband met de spreektaal, d. i. de volkstaal,
minder rekening te houden met de letterkundige producten
--- die meestal onbetrouwbaar zijn, en het meest van de
volkstaal afwijken — dan met de niet-letterkundige werken der
officiëele ambtenaars, die uiteraard ook een beschaafde, ja de
(1) Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal, 1912, blz. 66 en 68.
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officiëele schrijftaal gebruikten. Deze schrijvers immers hadden
in kleine en groote scholen (klooster-, collegiale, Fraterscholen)
een degelijk onderwijs genoten; zij waren als te Brugge de
Fransche, de Dietsche en de Latijnsche taal goed machtig (1);
zij waren vaak, zooals prof. VERDAM (2) te recht opmerkt, zelf
letterkundigen, die eenmaal de schrijftaal, zooals deze in hun
spellingblaadjes, in de Grammarie (3), in den Dietschen Catoene
uien Latine, in den vertaalden Lat. Donatus (4) en in andere
models van af de 12de eeuw voorkomt, hadden aangeleerd, die
later op eigen hand als kopiisten, of als lief hebbers, of als
ambtenaars zich met de studie van Mnl. schrijftaal hadden
bezig gehouden, en er soms in gelukt waren een verbazende
kennis van woorden en allerlei schrijftaal te bezitten (5), die, ja
vaak, juist om hun juridische en taal- en letterkundige bekwaamheid uit den vreemde naar de hoofdstad, lijk te Antwerpen,
werden geroepen. We zullen niet zeggen dat deze schrijvers
bij het opstellen, zooals thans, angstvol hun grammarie, hun
models, hun tweetalig woordenboekje, vocabularium of glossarium (6) raadpleegden, maar zij bezaten in alle geval schriftbeelden, zij kenden woorden en vormen en wendingen uit de
boeken, zij lieten zich besturen door gezichtsherinneringen, en
kwamen er toe gedurende de gansche Mnl. periode door de
eene echter meer dan de andere (7) een tamelijk wel verzorgde,
spraakkunstige taal te schrijven. We verwijzen den lezer o. a.
naar het in taalkundig opzicht mooie regelmatige proza van het
(1) L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives de
Bruges, 7, 225.
(2) Uit de geschiedenis der Ndl. taal, blz. 67.
(3) BOENDALÉ, Der Leken Spieghel, 3, 15, 15.
(4) STALLAERT, De l'instruction publique au mogen age (Mémoires
couronnés, tome 23), 1850, blz. 152.
(5) KERN, De Limburgsche Sermoenen, blz. 170.
(6)F. BUITENRUST HETTEMA, Oude glossen, Gent, Suffer, 1914,
blz. 85.
(7)Wonder is het hoe de o ficiëele ambtenaars — vaak vreemd aan
malkander -- over het heele Ndl. gebied nagenoeg dezelfde spellingen schrijftaalregels toepasten : hier en daar schrijft echter een officieel
man als b.v. de baljuw van Veurne (Jehan Froissart's Cronycke,
2de deel, blz. 219) een min verzorgde, min correcte, meer dialectische taal.
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Bouc vander Audiencie, Acten en Sentencien van den Raad
van Vlaanderen in de /o de eeuw, Gent, Suffer, 1901, van het
Cartulaire de Louis de Made, (1348-1358), Brugge, lste deel,
1898; van de Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche
textielnijverheid ('s Gravenhage 1910, l ste deel, 1333-1480) en
naar den schepenenakt van Lombardië uit het jaar 1285, dien

we om zijne veelvoudige belangrijkheid naar de tamelijk zorgvuldige uitgave van L. GILLIODTS (1) mededeelen :
Wij scepene van Lombardie doen te wetene allen den ghoenen,
die na ons comen sullen, ende die dese lettren sullen zijn jof horen
lesen, dat wij ouer hons ende ouer honse meentucht ende omme
ghemene nutscap van onser port van Lombardie makeden ende bespraken ene vorwarde, ende bi den ghenen die jn dien tiden jnts heren stede
was van den lande jeghen den here ]anne, bi der gratien ons heren,
abt van Oudenburgh, ende jeghen zijn conuent, omme grote voetsake, bi name als dat wij onghewatert laghen van al den lande ende
van den hofsteden, die ons toe beorden. Ende es ons vorwarde al dus
dat hijr na bescreven staet. Dat es dat wij van Lombardie zullen bringhen onse water gheleet vp onsen cost, van al onsen lande ende van al
onsen hofstede jn de gracht die neffens den clenen zidelincsine leghet,
ende di dies vorseits abts ende conuent es, al tote den dike daer camerlincs slus nu jn leghet. Ende daer tien hende dore dat zidelincsin moete
wij ligghen ende maken ene ghote, ende houdense liggende jnde selue
stede, ende al met onsen coste vallende ende lopende in den polre di
dies abts ents conuents van Oudenburgh es. Ende vort es onse vorwarde, dat wij met ghemenen coste sullen watren ten hauene vt, als jn
di gracht di leghet neffens dien dike, daer nu des camerlincs slus jn
leghet, al duer die ghote die wij met ghemenen coste daden maken.
Ende daer es vorwarde tusken ons, dat di abt ghelden sa l van onsen
ghemenen coste die tvedeel ende wij dat dardendeel. En bekennen ons
en willen wel dat di gene, die berecker sal sijn van der boemburgh,
dat hi desen cost sal doen doen, alst hem tyd sal dinken, bi al soe dat
hijt ons sal laten weten, heer hi doet werken. En waer dat sake dat hi
damme jn die gracht, jof henech werc omme sine nutsceep dade maken,
dat soude hi sonder onsen cost betren. En omme dat wj willen dat dit
ghestade bliue heuwelike, soe heb wijt ghesegelt met onsen groten
seghele van onser stede. Dit was ghedaen jnt jaer ons heren als men
scrivet mo cco Ixxxo quinto, des woensdaechs in de sincrucedaghe.

(1) Inventaire des archives de Bruges, ire sér., Introduction, 1878,

blz. 275.
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afkomstig van bekwame klerken, treffen we nog de schrijftaal
van het magistraat der kleine gemeenten, van de secretarissen
van gilden, broederschappen, van de opstellers van testamenten
enz., hierin verschillend van de eerste, dat zij een grootere verscheidenheid en onregelmatigheid vertoont in de spelling, en een
sterker dialectisch gekleurd vocalisme en woordenkeus openbaart. Ik wijs hier b. v. op de Rekeningen van de gilden van
Dordrecht (1438-1600) (M. Overvoorde, 's Gravenhage, 1895)
blz. 11-25; 171-180; op het Extract uit de rekening van
S. Jacobskapel (1465-1466) in de Geschiedenis van Antwerpen
(Mertens en Torfs, Antw., 1847, 3de deel) blz. 548 ; op de Charters uit het Archief der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge (E. GAILLIARD, Verslagen en meded. d. Kon. Vl. Ac. 1920, 208 en
passim). Zulke Leksen — en ze zijn menigvuldig — zijn het
werk van bijzonderen, of ook weleens van officieële ambtenaars (1) blijkbaar minder ervaren in de boekentaal, minder
bekend met de regels der spraakkunst, met de kunsttaal der
dichters en letterkundigen. Zij deden hun best om te schrijven
lijk de ambtenaars der eerste categorie ; maar door gebrek aan
oefening in, en kennis van de " zoogezegde geijkte " schrijftaal
bleven zij alleszins ver beneden het peil.
Duidelijkheidshalve kunnen we nog een derde soort
schrijftaal onderscheiden nl. de tail, welke we vinden in
testamenten, rekeningen, overeenkomsten, brieven geschreven
door zeer eenvoudige, weinig geletterde menschen, die
hoogstens er naar streefden het uitgesproken volkswoord zóó
aan te duiden, dat anderen het begrijpen konden. Zij schrijven
dan ook blijkens hun ongewone taal geen geziene woorden,
maar gehoorde klanken, geen papierenklanken, maar straatklanken; zoodat aldaar verrassende eigenaardigheden van het
dialect in massa te voorschijn treden. Spijtig genoeg zijn overblijfselen van zulke schrijftaal uit de middeleeuwen uiterst
schaarsch geworden, omdat zulke lieden zeer zelden hebben

geschreven, en omdat, wat ze schreven, door het nageslacht
verwaarloosd is geworden. Dergelijke schrijftaal leveren o. a.
enkele brokken uit een afschrift van Dorconscip van der
(1) Zie nota op voorgaande blz.
Versl. 1922
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Inquesten van Aoudenarde (Conspiration d'Audenarde sous
Jacques van Artevelde (1342) par NAP. DE PAUW, Gent, 1878)
blz. 13, 21, 25, 39, 45, 46, 48, 49, 55, 64 (1).
Er is weleens beweerd dat de schrijftaal, alhoewel haast
even dialectisch gekleurd, in deze op gene gouw, op zulk of
zulk tijdstip regelmatiger, consequenter, spraakkunstiger was
dan op andere tijden. Over het algemeen zullen er in alle
gewesten altijd bekwame en zeer onbekwame schrijvers
geweest zijn. Uit het feit, dat niet overal oorkonden met tegelmatige spelling en schrijftaal ontdekt zijn, mag niet afgeleid
worden dat zij niet bestonden; want overal, waar de bronnen
overvloedig voorhanden zijn, treffen we teksten, welke duidelijk
tot de eerste categorie kunnen herleid worden. Voor ons
zou in alle geval zulk feit van minder belang zijn : we bestudeeren alle schrijftaal om te zien of en waar zij de spreektaal,
d. i, de volkstaal weergeeft. Uit al wat voorgaat, zal reeds
gebleken zijn dat we bij onze studie over de afbeelding der
volkstaal in de Mnl. schrijftaal hoofdzakelijk moeten letten op
de teksten der 3 de categorie, en bij gebrek daaraan op de in
spraakkunstig opzicht meer verzorgde stukken der 2 de en zelfs
der 1 ste soort.
Te recht zal hier aangevoerd worden, dat we ons aan een
bedenkelijke petitio principii schuldig maken, als we beweren
dat de volkstaal in een stuk weergegeven is, of zelfs in een
tekst beter dan in een anderen afgebeeld is. We kennen immers
de Mnl. volkstaal niet, en we kennen de Mnl. schrijftaal, d. i.
hare waarde niet. We zouden de Mnl. volkstaal willen leeren
uit de schrijftaal. en het wezen der schrijftaal door de kennis
der volkstaal!! Om uit dezen kringloop te geraken, zij het
voldoende te herinnerenwat ANT. SEXAGIUS in het jaar 1576 (2)
schreef in de Inl. tot zijn Orthographie, nl. dat het meerendeel
der schoolmeesters -- nog altijd trouw aan de middeleeuwsche
overlevering — eerst het leesonderricht in 't Latijn verstrekten,
(1) We lezen o. a. blz. 21 : lop, vochthalse! -- blz. 33 ': waers
(waer is) Gillis Cranals? blz. 35 : lodderen, doet hu awet; .--- blz. 45 :
ja, waendi mi verrader maken? trouwen, nen ghi ! ic bem hu mach;
... ets loghen; blz. 49 : latons nu ghaen, et es tijd; doe ghinse hij
te Pamele waert, enz.
(2) Leuv. Bijdr., IIIe jaarg., 1900, blz. 180.
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en daarna .-- uit paedagogisch oogpunt verkeerd — het leesonderricht in de moedertaal, waarbij zij soms moeilijkheden
ondervonden, doordat het gebruikte Lat. spellingstelsel de
waarde der klinkers en tweeklanken der volkstaal niet trouw
weergaven. Onze taalmannen uit de 16de, 15de, 14de en
13de eeuw (want de graphie is voor de meeste klanken steeds
dezelfde), gebruikten dus zoo goed als zij konden bij het schrijven der moedertaal het Lat. alphabet voor de daaraan min of
meer beantwoordende klanken, en bijgevolg kennen we in menig
geval nog al juist de waarde van den klank, die achter het Mn!.
schrijfteeken schuilt. Lees ik zoo in de schrijftaal nu en dan het
gesproken dialect van nu phonetisch weergegeven, b. v. in een
Brugschen tekst van 1302 : ollen den guenen, die, dan weet ik
zeer goed, dat ze toen juist lijk nu, ollen den gheu(n)nen, die
uitspraken. Op deze wijze geraken we op den duur achter de
phonetische waarde van alle gebruikte letterteekens. Hiermede
staan we dus zoover, dat we sommige elementen der volkstaal
in de schrijftaal al zeker kunnen erkennen, en dat we met wat
voorafgaande studie en tekstvergelijking er toe geraken te
zeggen, in welke oorspr. stukken, en op welke plaatsen daarvan,
de volkstaal het meest en het trouwst is weergegeven.
*
* *

Thans rijst de zeer gewichtige vraag : wordt de gewone
spreektaal, de volkstaal, de weinig beschaafde omgangstaal
in de middeleeuwen, geheel en al, en getrouw wedergegeven in de ons overgeleverde schrijftaal, 't zij die der letterkundigen, 't zij die der niet-letterkundigen van allen aard ?
Om hierop te antwoorden geef ik eerst dit belangrijk feit
in ernstige overweging : bij de beste schrijvers uit éénzelfde
stad treft men vaak een verschillende spelling en taal, waar de
volkstaal waarschijnlijk maar éénzelfden klank (klinker en
medeklinker) en vorm bezat. Aldus schreef een Brugsch ambtenaar uit de jaren 1302 dezen hypothetischen volzin : al die
ghenen, die vif sticke lakens ghecocht hebben; een tweede
ambtenaar schreef : ol de poenen, die vive stucke lakenen icocht
ebben; een derde ambtenaar schreef : al di ponen, die vijf
stickere lakens jecocht hebben. Nog andere officieële klerken
gebruikten in dien volzin afwisselend elementen uit een der
voorgaande zinnen. Zulke staaltjes geven een klaar denkbeeld
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algemeen, en doet zich met dezelfde verscheidenheid voor talrijke klanken en vormen voor. Hoe nu die groote verscheidenheid verklaard ?
Ten eerste dient gezegd dat de Mnl. SPELLING in zekere
mate reeds aanleiding gaf tot verscheidenheid. Inderdaad het is
algemeen, zelfs a posteriori bekend, dat onze voorouders uit de
vroegste middeleeuwen de phonetische spelling door middel
van de Lat. letterteekens hebben aangenomen (1). Het Latijn
uit de l Ode, 11 de en 12de eeuw bezat blijkens oorspr. teksten als
den a'ctvan den abt van St.-Truiden uit 1212 (Cartulaire de St.Trond 1, 168) al de klinkers a, e, i, o, u, y, de tweeklanken oe
(= eu), au (hd. au) soms ei, ui, eu [ae (= a) werd e] en al de
medeklinkers met nagenoeg dezelfde Lat. klankwaarde als nu.
Evenzoo vertoonen Fransche teksten uit dezelfde periode
hetzelfde Romeinsche spellingsstelsel met dezelfde Lat, klankwaarde, en nagenoeg dezelfde als die, welke het hedendaagsche
Fra. alphabet nog voorstelt, de accenten natuurlijk ter zijde
gelaten, waarvoor weleens andere teekens in de plaats traden (2).
Welnu onze bekwaamste ambtenaars uit de 9de , 10de , 11 de
en 1 2 de eeuw, die in de eerste plaats veel latijn, en hier en daar
ook Fransch moesten schrijven, hebben zich blijkens de ons
overgeleverde Mnl. stukken, toen en vooral later van dit
Romeinsch spellingstelsel bediend, dat wij nog tamelijk goed
kennen, om hun eigen klanken (vocalisme en consonantisme) en
vormen weder te geven. Of zij er in gelukt zijn? De klanken der
moedertaal met de klankteekens van een vreemde taal wedergeven — deze mogen dan nog zoo talrijk zijn — gaat soms, in
(1) Oude Glossen, door Dr. P. BUITENRUST HETTEMA, 1914,
blz. 23, 71.
(2) Een belangwekkende dialectisch gekleurde Fra, tekst uit het
jaar 1264, een schepenenakt van Brugge (Inventaire des archives de
Bruges, 6, 493) vertoont de klinkers : a (devant), e (ke, que, feme) ;
i (ki, eglise), o (son), u (Bruges), ii (= i) (Mariien), de diphthongen ai
(ailleurs), au (autre, cause n. coses), ei (meisme), ie (bien), eu (teneur,
lieu), oi (savoir), oeu (proeuve). Merkwaardig is noef Inv. 1, 8 (1279).
n. neut' Inv. 1, 8 (1280). De Romaansche philologie, opgeroepen om de
waarde van deze klinkers en tweeklanken uit de 13e eeuw te bepalen,
zal moeten bekennen, dat deze klanken niet ver af staan van die, welke
wij thans nog in het classiek Latijn of in het classiek Fransch hooren,
en dat we niet al . te ver van de waarheid zijn, wanneer wij de ons
bekende Lat. klankwaarde aan de mnl. schrijfteekens hechten.
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vele gevallen gaat zulks gebrekkig, in enkele bepaald niet. Een
Vlaming poge thans met zijn schrijfteekens de Fra. klanken uit
te beelden, of zijn eigen dialect daarmeê nauwkeurig te schrijven! Onmogelijk ! Er viel dus onzen voorouders niets anders
te doen dan het letterteeken te kiezen dat naast bij den één
gehoorden klank kwam : de eene schrijver nam dit teeken
b. v. o : de coninc, een andere dat, b. v. oe of eu : de coeninc
of de keuninc ; ja dezelfde auteur nam soms in hetzelfde geval
twee verschillende teekens zonder dat één van beide misschien
de phonetische waarde kon weergeven, b. v. gepende, gepinde;
gheune, gone; groote, groete ; ofwel trachtte de eene klerk zijn
taal nauwkeuriger dan de andere weer te geven, zoodat de
eene schreef : tusken, de andere : tusscen, of tuschen ; ofwel
paste de eene de in zijn taalkring bestaande schrijfwijze toe :
buten, een andere de zijne : buiten. Hieruit blijkt ten overvloede
hoe reeds uit hoofde der spelling een zelfde taal, op dezelfde
wijze uitgesproken in een zelfde stad toch verschillend in de
Mnl. schrijftaal weergegeven wordt, en hoe reeds woorden met
dubbele of driedubbele spelling in verschillende teksten, ja In
denzelfden tekst kunnen voorkomen. In de ongeschiktheid, in
de ontoereikendheid van de Mnl. spellingsmiddelen ligt dus een
eerste oorzaak van de gebrekkigheid der Mnl, schrijftaal, en
zoo begrijpt men reeds hoe moeilijk — alhoewel doenbaar met
wat kennis en geduld --y het is, niet alleen de ware taal, die men
wilde schrijven, maar ook de echte volkstaal uit de schrijf taal
te achterhalen.
De gevallen met verschillende spelling welke we daareven
aanhaalden, zijn niet uit de lucht gegrepen. Zij bestaan, en zij
moesten bestaan. Zij moesten bestaan, omdat de Mnl. dialecten
met hun talrijke klankschakeeringen heel wat meer klanken,
diphthongen en consonantverbindingen noodig hadden dan het
Lat. alphabet hun aan de hand deed. Hoe wilt ge in Gods naam
met de Rom. spelling het Vla. aziie, het Leuvensche diied, het
Brab. pjèd, weergeven ? — Zij bestaan. Hier volgen eenige
voorbeelden met opzet genomen uit stukken, waarin de Mnl.
spelling, die toch een phonetische spelling wilde zijn, nog sober
en eenvoudig was. nl. stukken uit de 13de en 14de eeuw, waarin
de spelling, steeds op zoek naar meer realisme, nog de ophoor
ping van klinkers en medeklinkers uit de tweede helft der
14de eeuw niet kende. In den boven vermelden schepenenakt
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(- di) ; jn en in (= in) ; duer en dore (= deur) ; ponsen en onse
(= onze). In de Rekeningen van Gent, 2de deel (1340.1342),
Gent, 1889 vinden we : wart en ward (waart) 125 ; Burnem
113 n. Bornem (Bornhem) 114; vor 121 n. voer 120; oore 14 n.
oire (hoeres) ; sire 111 n. siere 111; causmakers 10 n. cousemakere 8; saudeien 81 n. soudeye 81 ; pencioene n. pensioene 24;
sende n. sendde 191 ; cledere n. cledre 107; te wintere n. te wintre 107, enz. In de Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1,9 en vlgg. (1363-1384) vinden we : met
n. mid 13 ; ghecoert 9 n. kueren, cueren 13 ; sien (sunt) n. sièn
11; ambocht 14 n. ambucht 13 ; loon n. Toen 17 ; ghien n. gheen
10 ; meester n. meyster 15; uutvoirde 15 n. voerde 17; mid n.
medt 11 n. met 13. Omgekeerd ^- en hier leggen we den vinger
op de gebrekkige graphische voorstelling --- dient éénzelfde
letterteeken om vaak verschillende klinkers, diphthongen voor te
stellen. Zoo hebben we in den schepenenakt van 1285: a (allen,
makeden, sake) ; e (es, stede, clene); i (dit, blive, di) ; o (dore,
ghote, lopende, beorden, tote) u (dus, nu, slus) ; oe (ghoenen,
moete, soe). In de Rekeningen van Gent, 2de deel (1340) : a (dach
3 ; gaven 16 ; veriare 16) ; e (messe 31, scepenen 9, vleschuus 6,
heleghen 20) ; i (wissel8 Pitte 18 licht 8 Vaernewike).; o (costen
13, watermolnen 7 ; skonincx 9, toebehort 24, tote 8) ; u (munten
10, skurten 13, Rupelmonde 12) ; ue (Juerdane 23, watermuelnen 8, Luevene 8, hueren 8); uu (huus 8, Borluute 19);
oe (woende 9, droeghen 9, gheloepen 16) ; oo (nood 9, persoonen 13, oore 14); ou (slouch 7, ouste 8, Cousemakere 8); ee
(bleef 9, cleenen 9, quareelen 9); ey (spey 8, Heyden 14). In de

Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnijverheid
1,9 (13631384) geldt hetzelfde stelsel : e (scepen 9, es 11,
menen 9, werc 10) ; i (is 7, wi 9, ongheliken 11) ; o (joncwij f
9, horen 9, ghesworen 9, bode 10, so 10); u (nu 9, burchgrave
11); ie (tensie 11; ghien 10, 11,17 ; sien (sont) 11; regiert 9 ; kiesen 9, die 9, drapenierre 10); ou (soude 9; scout 13) ; oe (goed
9, doergaens 11; Toen 17 ; broekich 10); oo (groot 13 ; gheloo f t
9, hoor (haar) 9 poorter 9); oi (oirbair 9, hoir (haar) 10, 15,
voirt 11 ; oirlof 10); ei, ey (goedeynct 13, 14 ; beyden eynden
11); ^- conss.: d : mid 11, 13 n. medt 11) enz.
Zooals men ziet is de Mnl. spelling, alhoewel er op aangelegd om phonetisch juist de waarde der gesproken taal weer te
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geven, er feitelijk niet in gelukt zulks in die mate te doen, dat
men deze op onze dagen aanstonds kunne erkennen. Slechts
daar waar dezelfde klanken nog door een ander duidelijk
sprekend letterteeken in hetzelfde stuk zijn weergegeven, of
waar de graphie ons dialect van nu phonetisch juist af beeldt, of
waar in andere gelijktijdige teksten uit dezelfde plaats een duidelijke en verklaarbare graphie voorkomt, bestaat er kans op
een juiste opvatting, aldus : ghecoert moet : ghecuert gelezen
worden, als daar naast ook ghecuert of ghekeurt of cuere voorkomt ; -- evenzoo moet de spelling tusscen, Brugghe éénmaal
voorkomende naast een veelvuldige spelling : tusken, Brucghe
wel degelijk tusken en Brukge uitgesproken worden (1).
Ten tweede, treedt in het wordingsproces der Mnl. schrijftaal een belangrijke factor op, die noodzakelijk een groote
verscheidenheid in de schrijftaal niet alleen van de minst
bekwame klerken, maar zelfs van de beste auteurs meebracht.
Zooals we boven reeds aangetoond hebben, geeft geen enkele
tekst het dialect of de volkstaal geheel en gansch weer; al de
ons bekende stukken zijn toch maar dialectisch gekleurd,
zelfs die welke volgens VERDAM (2) een duidelijk Oostmiddelnederlandsch of Saksisch karakter dragen, en het dialect der
streek gebruiken! ! En zulks kan niet anders. De geschreven
taal, zegt te recht dezelfde VERDAM (3), moet vooreerst ver(1)In de oficiëele mnl. schrijftaal -- minder echter in al andere —
schijnt de loutere herinnering aan geziene schriftbeelden en de traditie
steeds een groote rol gespeeld te hebben ; vandaar 1. een in phonetisch
opzicht niet te verrechtvaardigen, maar toch bestendige spelling, als in
Vlaanderen de onnoodige prothese van h, welke blijkens de elders veelvuldige aphaerese niet uitgesproken werd : helc naast als (hals) ; zie
Mul. Klankleer § 184 ; 2. in Holland en Brabant de spelling ai voor
ae (nair); 3. de in 't bloeiende Vlaanderen, Zeeland phonetisch juiste
spelling i en u (_= t, a) ook in Brabant, Holland, Gelderland overgenomen (tide, ute), Waar de volkstaal te allen tijde diphth. ij en ui
kende ; misschien was hier de oficiëele uitspraak bij het lezen en spellen
nog lang i en u. (Zie blz. 504 en SALVERDA DE GRAVE, Tijdschrift
1902, blz. 53) ; 4. de invloed der Wmnl. schrijftaal op de oostelijke
in de 14e eeuw (KERN, Limb. Serm. §§ 42, 51, 79), en omgekeerd; —
5. de invloed misschien van de hd. schrijfwijze op het einde der
14de eeuw op de westelijke : thiende, werck, wercx, koninck, koningk,
neempt, ugdt, enz.
(2) klit de geschiedenis der Nederlandsche taal 1912, blz. 68.
(3) Op. cit., blz. 100.
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staan worden door een geheel volk, door een grooteren of
kleineren kring van lezers, die men niet persoonlijk kent, en van
wier bevatting men niets weet ; daarom moet hier duidelijkheid
en nauwkeurigheid op den voorgrond staan..., de geschreven,
taal moet (allen) in staat stellen om met de pen in zichtbare
voorstellingen der spraakklanken te teekenen of te schilderen
hetgeen er omgaat in hun gemoed. En dit kan de natuur niet
tot stand brengen, indien zij niet door de kunst wordt geleid;
dit vermag het dialect niet, tenzij het is beschaafd en verfijnd
of veredeld. Zulk een met een bepaald doel ontwikkelde tongval is de schrijftaal... Men zal echter in de schrijftaal, welke
niet is bestemd voor een wijden kring van lezers, maar alleen
voor eene enge omgeving van hoorders, langer oude vormen
en woorden bewaard vinden, dan in den tongval die schrijftaal
is geworden, en dus in de kringen der geleerden en aanzienlijken wordt toegelaten... De schrijftaal moet, omdat zij aan
zeer verschillende menschen en zeer uiteenloopende eischen
moet voldoen, zich verwijderd houden van alles wat aanleiding
zou kunnen geven tot misverstand, van al wat zou kunnen
maken dat zij niet werd begrepen; zij moet afwijkingen van het
gewone, het bekende, het algemeen gangbare vermijden, en
dus veel van het merkwaardigste en verrassendste ter zijde
laten ".

Laten we nu deze grondbeginselen, welke ook aan onze
practische voorouders lang niet onbekend waren, toepassen op
onze Mnl. toestanden. In de middeleeuwen was ieder gewest,
b. v. de Veluwestreek, ieder graafschap, b. v. Vlaanderen,
soms iedere stad, b. v. Mechelen in geographisch, politiek
opzicht een bijna afgesloten geheel ; maar in zake spreek- en
schrijftaal was de indeeling weleens anders. Het gaat b. v. niet
op te zeggen : " de taal, de spreek- en schrijftaal van het graafschap Vlaanderen was overal dezelfde, zij kreeg een Brabantsche kleur even over de geographische grens liggende
tusschen Vlaanderen en Brabant "; neen, er waren — lijk nu
nog — hoofdgebieden, die allerlei onderdialecten bevatten,
welke alle een aantal gemeene trekken vertoonden, waardoor
zij eer tot dit hoofddialect dan tot het naburige hoofddialect
behooren; maar hoe dichter men tot de grenzen nadert van een
ander min of meer afgebakend hoofddialect, hoe menigvuldiger
reeds daar de speciale bestanddeelen van dat naburig hoofd-
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ook op hun beurt, de onderdialecten als kringen in elkaar
loopen, zonder dat het mogelijk is bepaald te zeggen, wààr een
dialect, of een hoofddialect genoeg elementen bezit of mist om
tot een andere gewestspraak of hoofdgewestspraak te kunnen
gerekend worden. Aldus was het dialect van Aalst eri Ninove,
alhoewel behoorende met de naburige Vla. dialecten tot het
Vla. hoofddialect, het overgangsdialect tusschen het Vlaamsch
en het Brabantsch, daar het duidelijk kenteekenen .van beide
hoofddialecten vertoonde. Het dialect der Vier Ambachten in
het Noorden van Vlaanderen kenmerkt zich door het samentreffen van elementen, welke grootendeels in het dialect van
het Land van Waas, van 't Brugsche Vrije, en van Zeeland
afzonderlijk voorkomen. En zoodanig is de toestand der taal
toen overal geweest.
De letterkundige schrijvers nu — taalkunstenaars en
spraakkundigen, die hun schrijftaal met overleg en kennis van
andere schrijftaal vervaardigden, moesten redelijkerwijze, wanneer zij zich tot lezers uit ver afgelegen gewesten richtten, hun
schrijftaal --• degene, welke zij zelf door traditie van jongsaf
onder de oogen kregen, droeg daar denkelijk reeds de sporen
van •-- zóó inrichten, dat zij thuis en op den vreemde goed verstaan werden. Vandaar legden MAERLANT, BOENDALE, STOKE
het geschreven Vlaamsch, Brabantsch, Zeeuwsch tot grondslag
van hun schrijftaal, kozen daaruit zooveel mogelijk algemeene
taal — feitelijk op vele plaatsen nog gesproken ofwel verfijnd,
veredeld als kunstwerk in de schrijftaal opgenomen en verwerkten daarbij algemeen elementen uit de naburige hoofddialecten (Brabant, Holland, Zeeland, Vlaanderen) zonder nochtans al de speciale bestanddeelen van het plaatselijk dialect
prijs te geven. Het eenvormig karakter, voortkomende uit die
keus der algemeene taalelementen heeft VERDAM genoopt in de
schrijftaal der Westmiddelnederlandsche letterkundigen een
soort algemeene taal te zien, het Dietsch. --y Waar RUUSBROEC
uit liefhebberij of uit haat tegen bastaardwoorden — schreef,
volgens her GERARDUS, het onvermengde Brusselsche Dietsch,
moet aangenomen worden dat hij in de eerste plaats schreef
voor de menschen van Brussel en omstreken, en niét voor de
inwoners van Noord-Vlaanderen ; maar toch bezit zijn taal, in
de oorspronkelijkste hss. overgeleverd, heel wat algemeene
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taalelementen, waardoor hij in een zeer ruimen kring rond
Brussel gemakkelijk kon verstaan worden.
De officiëele ambtenaars — soms ook zelf letterkundigen
schrijven over min algemeene zaken en voor personen, die
doorgaans niet ver van hen afwoonden. Vandaar treft men bij
hen ook veel algemeen elementen uit hun hoofddialect, en uit
de naburige dialecten : het gewone, het overal bekende, het
algemeen gangbare, maar daarnevens niets speciaals uit een
vreemd dialect of hoofddialect, maar veel speciaals uit hun
eigen hoofddialect en hier en daar iets speciaals uit de plaatselijke gewestspraak.
De overige schrijvers, die der 2de en 3de categorie -- geen
beroepschrijvers — schreven doorgaans voor lezers uit een
beperkten kring ; zij bezaten de kennis noch van hun hoofddialect noch van naburige dialecten, noch van de officiëele
schrijftaal hunner streek. Wat ze aan algemeene taal gebruikten, ontleenden zij aan geziene schrijftaal ; waar die kennis hen
in den steek liet — 't zij ze schreven naar ver af wonende, 't zij
naar dichtbij wonende personen —, gebruikten zij zonder
omzien hun speciaal dialect (vormen en klanken) met eigenaardige, verrassende sandhiverschijnselen.
Hieruit volgt dat, indien we ons op het standpunt der
eigenlijke volkstaal plaatsen, en de schriftelijke afbeelding der
op de straat uitgesproken klanken en vormen in de teksten
willen opzoeken en verklaren, we tot dit besluit besluit komen :
de onbeholpenste, onbeschaafdste schrijvers zelf hebben lang
niet altijd geschreven, hetgeen zij ondereen spraken, m. a. w. zij
zelf schreven buiten hun dialecttaal om, dikwijls een taal, die
elders in den mond van het volk lag, of eertijds daarin had
gelegen, of er zelfs nooit had in gelegen, een boekentaal, een
papierentaal, een kunsttaal, een conventioneele taal door de
traditie vaak behouden ; — zij schreven derhalve in denzelfden
tekst én algemeen taal en dialect.
Bij het ontleden van alle Mnl. schrijftaal — een veelomvattend werk, dat uiteraard tot slechts algemeen besluiten kan
leiden --- stooten we onmiddellijk op algemeen en bijzonder
taal : mnl. schrijftaal berust dus op de algemeen bekende beginselen : het universalisme en het particularisme.
Werden ten eerste in de officiëele en meestal ook in de
overige -- schrijftaal gebruikt de klanken, de vormen, de woor-
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den, de syntaxis, die overal in, en zelfs ver buiten het hoofddialect van den schrijver in de volkstaal bestonden : ,— althans na
een zeker getal jaren : zulks was het geval in Vlaanderen o. a.
a) mit de woorden zonder i-umlaut in korte, en lange klinkers
en tweeklanken (verstandig, grave, voeren); b) met het gebruik
van é (germ. ai, onfr. ei), zelfs waar een umlautsfactor volgde;
c) met woorden en vormen als : land, recht, de, ghi (= du),
daechs, van, enz. — elementen welke men soms ook in Zeeland
en in Holland en in Brabant aantreft. Dit is een eerste soort
universalisme (1). Tot dit slag behooren in de officiëele Zeeuw
sche taal deze voor dit hoofddialect kenmerkende typewoorden ;
sal, bringhen, op, borch, luttel, cracht; in de Hollandsche
schrijftaal : nair, sel, mit, horen (haren), burch, rugghe, op,
luyden ; — co fte; — in het Brabantsch ; nair, geslechte, steef,
kinnen, selk, selen, vueren, daen (dien), cruit, ochte, enz. — Ten
tweede, waar in een uitgebreid gewest, als Brabant, allerlei klanken of vormen of woorden naast elkaar in de volkstaal bestonden,
werd één enkel element in de schrijftaal naar voor gebracht,
dat nog langen tijd door traditie daarin bleef voortbestaan,
maar dat soms nergens in den mond van het volk lag, of er
nooit had in gelegen, en dat door het gebruik, b. v. in de gebedenformules, toch overal bekend, algemeen gangbaar geworden was. Zulke zijn a) een macht woorden, die in het speciaal
schrijversdialect anders klonken dan ze in de officiëele schrijftaal
afgebeeld staan, b. v. Mvla. coninc, brachte, smelten ; b) een
reeks in de volkstaal lang verouderde, misschien nooit bestaan
hebbende vormen en termen, b. v. het bep. lidw. : die, dies, dier,
dien ; vnw. du ; 3 sg. scrivet, draghet; gen. daghes, enz. ; c) een
reeks kunstvormen, uitgelezen woorden behoorende tot den
deftigen, voornamen schrijftrant b. v. nutscap, in oirconde, cont
maken, enz. Dit is een tweede soort universalisme. -- Al wat
daarbuiten lag, wat dus niet viel onder de toepassing van het
(1) Dit universalisme verklaart hoe in de officiëele taal van Hazebroek het voorvoegsel ghe van 't verleden deelwoord haast regelmatig
als ie- of je- (iemaect, jecocht) lijk in de volkstaal voorkomt, doch zeer
zelden in de officiëele taal van Brugge, waar ie- ook volkstaal was.
Wat hoofddialect was voor Hazebroek (Fransch-Vlaanderen) was geen
hoofddialect voor Brugge. In de omstreken van Hazebroek (St. Omaars,
Poperinge, Belle, Ariën) had de volkstaal overal ie-, terwijl in de zuidoostelijke omstreken van Brugge (Thorout, Thielt, Eekloo, Deinze, Gent)
wel degelijk ghe- gehoord werd.
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algemeenheidsbeginsel — en in de officiëele schrijftaal van alle
gewesten lag daar niet veel buiten : 3 tot 10 o/ — zijn particularistische taalelementen : zulke dus welke ofwel alleen in een

beperkteren kring, of samen met daarnaast staande klanken of
vormen of woorden gehoord werden : b.v. asen (hoozen), aescen
(eischen), trucken, suilke (zulke), wilt (welc), te Brugge ; — helt
(tenet); hulpe (juvaret); zuchte (quaesivit), te Diest (1). Dusdanig
waren de bestanddeelen van alle mnl. schrijftaal. — Zoolang de
politieke en geographische indeelingen in de Ndl.gouwen dezelfde
bleven, d. i. eng, heeft elk hoofddialect, elk locaal dialect,
klanken, vormen en woorden met goed gevolg aangeboden,
en in de min algemeene schrijftaal van toen tijdelijk vastgezet, — maar, wanneer omstreeks 1465 een nieuwe factor in
't werk is getreden, nl. de verwijding der schrijftaalgrenzen ten
gevolge van de uitbreiding der nationale grenzen, stellen we
vast dat de aanspraken van elke locale volkstaal, van het particularisme bij de beste schrijvers minder voldoening krijgen :
de schrijftaal wordt algemeener lijk het bewind ; wèl levert de
volkstaal nog haar bestanddeelen aan de wordende algemeenere schrijftaal, maar toch komen er langzamerhand algemeene
elementen in voor uit ver van elkander afliggende dialecten,
soms ook talrijke uit éénzelfde dialect, m. a. w. de kloof tusschen
de officiëele schrijftaal van één belangrijk gebied, en elke afzonderlijk dialect daarvan (het Brabantsch en daarna — voor het
Noordndl. — het Hollandsch uitgezonderd) wordt grooter, niet
omdat een of ander dialect op zich zelf wordt gewijzigd, maar
omdat de schrijftaal ander materiaal begint te verwerken.
*
* *

Bij de verdere breedvoeriger ontleding der Mnl. schrijftaal
onderscheiden wij duidelijkheidshalve buiten de reeds besproken spelling — die phonetisch bleef, al werd zij omstreeks 1360
door invloed van de hd. spelling gewijzigd — vier hoofdelementen : 1. het vocalisme en het consonantisme; 2. de flexie
of de vormen; 3. den woordenschat; 4. de geslachten. En we
verklaren dat in de officiëele schrijftaal — die het meest
(I) Maatschappij der Vlaamsche bibliophilen, Ode reeks, nr 4, Gent,
1885. blz. 55 en 57.
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voorhanden is — 1. naast enkele klanken uit de locale volkstaal, en naast wat meer gemeene, reëele klanken uit het hoofddialect nog zeer vele klanken uit een kunstmatige schrijftaal zijn
afgebeeld; -- 2. dat naast echte dialectische vormen, ook veel
schrijftaalvormen, vooral volle vormen (die, dies, dat; scrivet
3 sg. enz.), welke niet tot de volkstaal hooren, voorkomen ; —
3. dat de woordenschat in veel hooger mate dialectisch is dan
de klanken en vormen ; --- 4. dat de geslachten uit de volkstaal
haast totaal in de schrijftaal zijn overgegaan.

Eerste punt. — Vele afgebeelde klanken uit de Mnl.
schrijftaal komen, zelfs bij phonetisch juiste voorstelling, niet
overeen met de dialectische straatklanken, niet omdat de spelling
gebrekkig was ^- dat is boven bewezen —, maar omdat men
geen dialectische taal wilde schrijven. Zulks is het geval in elk
gewest met de klanken van al de algemeene elementen
der schrijftaal, welke niet met de klanken van een locale
gewestspraak overeenkwamen. Waar een Bruggeling uit de
13de en 14de eeuw, de algemeen Vlaamsche schrijftaal : alle,
elf neerschreef, of letterlijk las, moest hij zijn straatklanken
vergeten : olle, al(le)ve, die we dan ook een paar malen in de
Mvi. schrijftaal zien opduiken. Evenzoo waar een Antwerpenaar
uit de 14de eeuw, algemeen Brabantsche taal gebruikte : werc,
vertrouwelec, en dat letterlijk zóó las en sprak, moest hij zijn
eigen taal vergeten : ware, vertrouwelac. ZOO hebben onze
voorvaderen overal met allerlei klanken gehandeld : zij hebben
soms hun volkstaal geheel en gansch — ook misschien in de uitspraak om wille van het algemeenheidsbeginsel totaal aan de
deur gezet, Zij hebben klanken, vreemd aan de straat, in de
schrijftaal opgenomen. Zij getuigen het zelf ; want door het feit
dat de begaafdste klerken in hun officiëele teksten algemeen
taal naast dialecttaal volgens de phonetische schrijfwijze neerschreven, zijn die schrijvers zelf, zonder het te weten, handleiders
en grammatici voor ons geworden. Wanneer ik nu in den
boven aangehaalden schepenenakt van Brugge uit 1285
tweemaal lees : di gene, den ghenen naast eenmaal : den ghoenen, en in minder litteraire teksten uit Brugge of uit het Vrije
nu en dan genen naast vaak Boenen, Bonen, ghuenen lijk die
daar nu nog klinkt, is het voor mij klaar, dat de eerste vormen
met klinker e boekentaal, algemeene schrijftaal zijn, de laatste
volkstaal, algemeen volkstaal. Er valt niet aan te denken, dat de
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schrijvers hier eenzelfden klank door twee verschillende teekens
bij benadering zochten uit te drukken ; het verschil tusschen
ghene en ghoene is te groot ; maar zeker is het, dat het gebruik,
de traditie : ghene voorschreef en waarschijnlijk dat ook, tegen
de volkstaal in, het algemeenere ghene werd uitgesproken (1).
Evenzoo lezen we in de beste ambtenaarsteksten, in de officiëele
taal uit Brugge bijna regelmatig : alle, trecken, beke, elne, elf,
weke, wedemaent, hare, sondaghe, eescen, scouteete, hilt,
spieghel, sonderlinghe, en honderd andere woorden, met

denzelfden klinker, naast de aldaar veel zeldzamere, doch in
min-litteraire werken (2e en 3e cat,) veelvuldig voorkomende
woorden : olle, trucken, beike, alne, alleve, woeke, weuke, weudemaent, heure, soendaghe, aescen, scoutate, helt, speghel,
sonderlanghe, enz. Het is nogmaals klaar : de eerste woorden-

reeks, behoorende tot de algemeen gebruikte Mvla. schrijftaal,
bevat algemeene bestanddeelen, staande boven de in Vlaanderen verschillend klinkende -- al naar het onderdialect —
correspondeerende volkstaalelementen : 't zijn klanken die ook
elders in de schrijftaal voorkomen, en die in een of ander
onderdialect misschien weleens gesproken werden ; ^-- de
tweede woordenreeks behoort geheel en al tot de locale volkstaal, en is, zooveel mogelijk, phonetisch juist wedergegeven.
Hetzelfde geldt voor de geschreven consonanten : er is
daarin algemeen schrijf-taal en geschreven volkstaal.
Algemeen taal op consonantisch gebied is die, welke,
ofwel overal in een hoofddialect gehoord werd, ofwel in de
plaats van en boven verschillend uitgesproken consonanten
stond, b. v. cont, doot, drouch, vlas, datti; — tus(s)chen, visc(h),
svridaechs. Noodzakelijk dus stemde de graphie weleens met
de dialectische omgangstaal of volkstaal overeen als in : cont,
doot, drouch, vlas, datti ChV. 218 (1366) (2).
Waar echter de schrijftaal een zeer verschillende graphie
van consonanten vertoont, 't zij in eenzelfde stuk, 't zij vooral
(1) Cfr. echter TE WINKEL, Geschiedenis der Ndl. Taal, 2de dr.,
blz. 16-17; — en ook beneden blz. 504.
(2) Voor de verkortingen in de aangehaalde werken verwijzen wij
naar de lijst der geraadpleegde werken medegedeeld in Klankleer der
mvla. dialecten, 1911, blz. xxxv, en naar Verslagen der Kon. Vl.
Academie, 1919, blz. 245.
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categorieën behoorende, daar zal vaak met het oog op de
moderne dialectische uitspraak — al moet de juiste phonetische waarde dan nog nader bepaald worden naar de verschillende spellingen en de waarde in phonetisch opzicht van
den tekst — besloten kunnen worden tot het bestaan van een
consonant uit de volkstaal. Aldus treffen we volkstaal naast
algemeen taal van de tweede soort (blz. 499) o. a. 1. in het
Leidsche dialect (Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche
textielnijverheid, 1ste deel) : hierlanse, vlaemse 133 (1434) n.
ierlandsche, vlaemsche, passim ; — twischen 5 (1359), twisken
16 (1384), n. tusschen 175 (1442) ; Engels 135 (1434), 136
(1435) n. Engelsche 175 (1442) ; Lonnense velle 191 (1446)
n. Londensche ; — huysgezinne 620 (1478) n. huysgesinde
629 (1478) ; vastellavont 96 (1416) n. vastenavont ; slapellaken
100 (1417) n. slapelaken ; — duechdelic 596 ; 638 (1478) ;
misdaen p. p. 96 (1416) ; kant Eesten 96 (1416) n. duechdelic,
misdaen 96, handveste ; 2. in het Mvla. dialect : hulle n, wulle
§ 147 (1) och (weg) n. wech, woch § 148 ; woesteren n. oesteren,
§ 148 ; daze n. duase, § 149 ; ghevarnt n. gheverwet § 150 ; nieve,
eevelike n. nieuwe, ee(u)welike, § 151; goensdaegs, n. woensdach ; awestijn n. augustin § 152; evangelist n. evangelist
§ 160 ; tusken n. tus(s)chen §173 ; wissen n. wisschen § 173 ;
inelsche, dine n. inghelsche, dinghe § 173, 178 ; haerscat, n.
aersgat § 174; — mers, vismarct, vlees, dismeester n. me(e)rsch,
vischmarct, vleesch, dischmeester § 173 ; ric, hec, zec n. righ,

hegh, regh § 176 ;

ibod, jaritide

n. ghebod, jaerghetide § 180 ; —

amere, alf, ebben, n hamere, half, hebben, § 184 ; ^— saldi (uit
sult ji) hebdi, n. sult ghi, hebt gi § 198 ; -- de vormen met assimilatie : hen n. het en; linakene, lilakenen n. lijnlakene § 202,
7; Deerremontscher n. Denremontscher § 202, 10 ;
derre n.
desere : vroedoms n. vroetdom § 202, 17 ; hooscheit n. hoefscheden § 202, 21 ; — os n. ols, als § 202, 22 ; --- jouffrauwe
rauwe n.
jon(c)fróuwe § 202, 24; ^- hoest n. borst § 204; keesen n.
keersen § 204 ; — paenghe, scaelghe n. penninghe, scellinghe
§ 204 h; — 3. in het Antwerpsche dialect : erten n. erweten
sandaes (= sondaechs), Gesch. van Antw. 3, 548 (1465) enz, —
(1) We citeeren
Suffer, 1911.

naar onze Klankleer der Mvla. dialecten, Gent,
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welke eerst vermelde vormen tamelijk nauwkeurig den zelfs
speciaal dialectischen medeklinker vertoonen (1).

Met wat oefening en geduld komt men er toe de algemeehe
schrfj (taalklanken (universalisme van de 2de soort), die door
bekwame en soms door onbekwame schrijvers uit alle gewesten
geëerbiedigd werden, te onderscheiden. Het aantal speciaal en
algemeendialectklanken, welke dan ook bij het schrijven, gewijzigd of totaal verwaarloosd werden, is groot in de beste teksten,
die uiteraard veel louter schrijftaal gebruiken (2). Door het
(1) Zooals men ziet en uit de genesis der schrijftaal afleiden kan,
kende de Mn!. o ficiëele schrijftaal nu en dan, doch de min-letterkundige
schrijftaal vaak naast een soort officiëele spelling ook een vereenvoudigde spelling gesteund op de volksuitspraak, welke zij met de middelen
van toen, zonder al te veel naar voorschriften uit te zien, zoo goed
mogelijk in schrift trachtte te brengen. Bij schrijvers van de 2de en de
3de categorie telt de etymologie vaak niet meer ; wat taal- en letterkundigen en onderwijsmenschen leerden en toepasten, moest wijken voor
hun werkelijkheidszin. Merkwaardig zijn in dit opzicht de volgende —
in zake vocalisme en consonantisme dialectische staaltjes uit een paar
oorspronkelijke, ofciëele stukken uit Jehan Froissart's Cronyke van
Vlaanderen, 2de deel, Gent, 1900 : cam (venit) n. quam 221 (1382)
Veurne ; staerf 223 n. sterf 221 ald.; oncleed 222 ald.; .— shomans 240
(1382-1383) n. hoefman 225, shoofmans 240; borghgrave 251, n. bourchgrave 242, Poperinghe n. Pouperinghe 243 ; bortocht 241, couffers
251, reszwere (rechts-) 231, onboden 3 pl. 247; wardekoos 232;
bove sculden 236, 237 ; biechte (confessus est) 248, n. biechtede 247 ;
r ghezijn 250, jesijn 245 ; handghesleighen 236 n. jestoffeerd 237 ; 'ende vord omme 250 (1382-1383) Veurne.
(2) Hier rijst de vraag, boven even aangeraakt en voor een
Zuidnederlander heel natuurlijk, hoe de geschreven beklemtoonde
klinkers b. v. van stic en stuc, van smalten en smelten door een
Vlaming, van warc en werc, van kinnen en kennen, van vueren
en voeren door een Brabander, van duen en doen, deilen en delen
door een Limburger, nuwe en nieuwe, ghift 3 sg. en gheeft, sel en
sal door een Leidenaar uitgesproken werden. ik vermoed dat de
betoonde klinker van het tweede woord, het algemeen taalelement, zelfs
door ontwikkelden uitgesproken werd lijk hij daar staat, anders dan
in het eerste dialectische woord, zoodat we dus niet alleen algemeene
schrijftaal naast dialectische schrijftaal in één tekst hebben, maar ook
een algemeene officiëele lees- of speltaal naast de gesproken dialecttaal
of volkstaal, m. a. w. waar die lieden lazen : stuc, smelten, werc,
kennen, voeren, doen, delen, nieuwe, gheeft enz., spraken zij die nog lang
ook op de letter uit. De redenen ? 1. Die nieuwe uitspraak, misschien
vreemd in de eigen volkstaal, was niet heelemaal vreemd voor iemand
die andere, vreemde schrijftaal en volkstaal, waarin die uitspraak soms
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speciaal- en algemeen-dialecttaal verdrong en omgekeerd,
verklaart men alweer heel natuurlijk talrijke woorden met
duidelijk verscheiden klank geschreven als : soe, sie, si (ilia);
twisken, n, tuschen; werc n. ware; backer, n. Becker; rente,
n. rinte; dien, n. cleyn; sulen, n. selen; sticke, n. stucke; al, n.
ol; gene, n. gone; buten, n. buyten; mit, n. met; sal, n. sel, enz.
In den strijd om het bestaan in de schrijftaal heeft de volksklank een algemeenen schrijfklank (2 de soort) weleens bepaald
weggedrongen, zoodat hij zelf algemeen taalelement (1 Ste soort)
werd : zulks is o. a. het geval met de e-vormen van het dialectisch bep. lidwoord : de, des, der, den, en de ij en ui-klanken
(= t, a) die eeuwen lang gestreden hebben tegen de ie-vormen :
die, dies, dien, dier, enz. en tegen de i en u-klanken
(oorspr. in Vlaanderen, Zeeland), totdat de klanken van de, des,
enz. scrijven, huisen, enz. normaal zijn geworden. Omgekeerd
hebben klanken uit de volkstaal, die als in Vlaanderen gedurende de 14de eeuw reeds op weg waren om algemeen schrijftaal
te worden, b. v. de stamklinkers van gone, sticke, blomme,
scriven, husen het moeten afleggen in de algemeener wordende
schrijftaal der 16de en der 17de eeuw voor in bloeiende gewesten
(Brabant en Holland) algemeen bestaande volksklanken; vandaar
hebben we thans nog in de schrijftaal : gene, stukken, bloemen,
schrijven, huizen, enz.
Tot hiertoe hebben we vooral besproken wat al volkstaalelementen in zake vocalisme en consonantisme in de
officiëele schrijftaal verloren gingen. We hoeven er niet bij te
normaal was, gelezen of gehoord had. --- 2. De mnl. spelling is phonetisch, dus werd in princiep gelezen en uitgesproken hetgeen er stond.
3. Het hedendaagsch gebruik : de inwoners van Vlaanderen,
of zij de
Limburg, Gelderland, en zelfs van Brabant spreken
beschaafde uitspraak kennen of niet bij het lezen van onze
beschaafde schrijftaal op sommige plaatsen nog 30 maal op 100 andere
klanken en vormen uit, dan die, welke hun dialect daarvoor bezit, b. v.
in Brabant : bij (apis), paard, weide, drie; des Vaders ; uws lichaams;
— 4. Deze opvatting verklaart hoe eeuwen lang in de Nederlandsche ijen ui-streken woorden met geschreven I (ie) en u naast woorden met oorspr.
dialectklank ij (ei) en ui (uy) zelfs in meerderheid bestaan hebben; hoe
daar allerwege tot in de zeventiende eeuw vaak rijmen van i (= ogm, i)
op ie (diphth. ië), en u (ogm. u) op lat. u als in : nijt (invidia) : niet
(nihil) ; buten : minuten aangetroffen worden.
Versl. 1922
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voegen dat de schrijvers van de 2 de en 3de categorie veel
minder van de hun bekende volkstaal prijsgaven. Om nu op
stellige wijze te toonen welke beklemtoonde klinkers en medeklinkers in de officiëele schrijftaal onder den invloed der
volkstaal staan, onderzoeken we nogmaals den schepenenakt
van Lombardië uit 1285. We plaatsen het cijfer 1 achter locaal
dialect, het cijfer 2 achter algemeen dialect, hier Mvla., het
cijfer 3 achter in vele hoofddialecten algemeen geschreven,
maar niet meer gesproken taal :
Wij (= wi) scepene van Lombardie doen te wetene allen
dien 3 ghoenen 2 die (=di) na ons comen sullen ende die (= di)
dese lettren sullen zijn (= zien) jof horen lesen, dat wij over
hons (= ons) ende over honse (= onse) meentucht ende omme
ghemene nutscap ? van ionser port van Lombardie makeden 3
ende bespraken ene vorwarde, ende bi den ghenen die jn dien 3
tiden jnts heren stede was van den lande jeghen den here Janne,
bi der gracien ? ons heren, abt van Oudenburgh ende jeghen zijn
convent ? omme grote voet 2 sake bi name als dat wij onghe.
watert laghen, van al den lande ende van den hofsteden, die ons
toe beorden 2.
Besluit : Op ongeveer honderd beklemtoonde klinkers en
tweeklanken is geen enkel locaal dialectische klinker, ook geen
enkel dergelijk consonant. Daarentegen lezen we er driemaal
(vocalisme en consonantisme) algemeen. Middelvlaamsch. Drie
klanken (2 maal ie, en k-d) bestaan enkel in de boekentaal,
in de schrijftaal ; de volkstaal had : den, maecten. Al het
overige, op een paar twijfelachtige gevallen na, is algemeen
(d. i. op vele ndl. plaatsen) gesproken en geschreven taal.
Zoodra we echter een tekst onderzoeken, die van de
officieële schrijftaal afwijkt, en bijna tot de groep der 2 de categorie behoort als b. v. de Brugsche lakenkeure v an 1289 (1),
komt het locale en het algemeene dialect meer tot zijn recht :
" Vord es ghecuerd dat so wie die schap laken maken, hem
zeluen of den Boenen 2 die hem toe behoren, te schepene, dat
hiese make alse breed ols 1 die 3 cuere wyst vander pord. Dats
te verstane med olse 1 veile 1 ganghen ende met olse 1 veile 1
draden als die 3 cuere wyst ".
(1) Inventaire des archives de l'ancienne école Bogarde, 2de D,
1899, blz. 257.
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Uit het feit nu dat zooveel algemeen taal in de schrijftaal met
opzet gebruikt wordt, en dat algemeen taal, b. v. als, in verschillende hoofddialecten gesproken en geschreven toch nog weleens
verschilt van de taalklanken van een plaatselijk dialect, b. v. ols
te Brugge, en verder uit het feit, dat de spelling, b. v. in so,
noet, niet duidelijk de phonetische waarde aangeeft, zal men
natuurlijk afleiden dat vele dialectklanken in de Mnl. officieële
schrijftaal in 't geheel niet worden weergegeven, of, waar men ze
wilde weergeven, tot hun recht niet kwamen. En daarom is de
schrijftaal der 2de en 3de categorie van 't hoogste belang
voor al wie dialecttaal uit de schrijftaal wil halen.
Wat wij twintigste-eeuwers in zake graphie der volkstaalklanken (vocalisme en consonantisme) nu nog opmerken nl. dat
de Mnl. schrijftaal zoo weinig oorspr. klanken der volkstaal
af beeldt, hebben haast vier eeuwen vóór ons de welbekende
spellinghervormers opgemerkt en betreurd. Zij wijzen natuurlijk
op het onlogisch verschil tusschen de papieren klanken en de
gesproken klanken, doordat de gewone schrijftaal om een dubbele reden .-- zoo vaak andere taal dan volkstaal af beeldt. Wie
bij het lezen of schrijven van letterkundige of officiëele schrijftaal aan zijn dialectklanken hield, was genoodzaakt aan de
gebruikte letterteekens een andere phonetische waarde te geven,
dan die welke zij in het Latijn hadden.
Joos Lambrecht, die in 1550 ook nog de phonetische spelling samen met het voortbestaan van een dialectisch gekleurde
schrijftaal huldigt, komt heftig op tegen zulke dwaasheid, waar
hij schrijft (Ned. Spell., Aij, verso) : Niet dat mijn meanijnghe of
verstand zij /dat de Hollanders/ of Brabanders haar eighen
manieren van uitsprake /op de Vlaamsche wize/ of de Vlamijnghen ende Vriezen haar pronunciacie /op de Brabantsche/ of
Hollandsche uitsprake veranderen zullen : maar elc in tsine
zulke termen of silleben van spraken /als hij in zijnder moedertalen ghebruickt/ de zelve degbelic /ende met zulken letters
alsser toe dienen/ spellen magh ". Hij verwijt de Zeelanders
en de Brabanders hun gebrekkige, onnauwkeurige, niet-phonetische schrijfwijze : (Aij v0) : Exempel /" Zo waar de Zealander
pronunciëerd Jae/ daar en behoard hy in tspellen van den zelven
woorde den Vlamijngh noch den Brabanter niet te volghen/
aldus Ja : of hy moeste oac zoa spreken. Vangheliken schrijft
de Brabanter qualic buten/ ghemerct dat hy tselfde woord
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pronunciëerd en uutspreect aldusj boeten; maar de bezonder
faute van dezen es /dat hy de letter u qualic naamdi zegghende
eu /desgelijcs namende i, eil ".
Wat wil deze redeneering nu eigenlijk zeggen? Joos LamBrecht getuigt dat de Brabander in 1550 o. a. sprak ei en eu,
en dat hij toch i en u neerschreef, en hij raadt hem aan een
aangepaste spelling b. v. ei en eu daarover in te voeren. Zulks
is logisch ! Maar daarmee is ook gezegd dat de Brabanders
voor die twee diphthongen, en ook voor andere vocalen (b. v.
onfra. uo : soete n. suete; onfra. e : kennen n. kinnen; onfra. i :
sulke n. selke) vrijwillig anders schreven dan ze ondereen
spraken, nl. dat de klanken voorgesteld in de beschaafde
schrijftaal vaak verschillen van de klanken der lompere volkstaal, en dat dus hunne schrijftaal in dit opzicht phonetisch
onwaar is; en dat er van wege zulke spelling een tweede moeilijkheid oprijst om de volkstaal uit de schrijftaal te achterhalen.
Deze toestanden waren ook ANTONIUS SEXAGIUS bekend,
die insgelijks heftig opkomt tegen de bestaande spelling en de
leesmethoden, in de school, welke niet meer van den tijd
waren : " Het meerendeel onzer schoolmeesters, zegt hij in
zijne inleiding " (1) en ja, al degenen, die zich gelasten met de
opleiding der jeugd in het hanteeren der Lat. taal, verstrekken
eerst het leesonderricht in het Latijn, een gansch onbekende
en vreemde taal in plaats van dit te verstrekken in hare
reeds van moeders schoot af gekende en gemeenzame spraak.
Daarvan geven ze deze reden : onze Dietsche taal gaat tot nu
toe mank aan zulke gebrekkige en bedorven spelling, dat de
jonge leerlingen, die de eerste beginselen der leeskunst bij haar
gaan putten, geen anderen uitslag zullen verkrijgen dan,
wanneer zij met het leesonderricht in het Latijn zullen beginnen.
opnieuw alles te moeten afleeren en al de vruchten van den
geleverden arbeid te verliezen. Waarom ? Omdat de klinkers
en de tweeklanken gewoonlijk op een heel andere wijze uitge
sproken worden in de volkstaal dan in 't Latijn, men weet het
bij ervaring ".
Sexagius veroordeelt dus het antipaedagogisch stelsel,
waardoor de leerlingen verplicht werden eerst de Lat. taal en
(1) Leuv. Bijdragen, 3de jaarg., 1900, blz. 180.
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de waarde harer klinkers te bestudeeren : daaruit volgde, zegt
hij, dat zij bij het aanleeren der Ndl. schrijftaal, aan de Rom.
letterteekens daarin voorkomend andere klanken moesten geven
dan in 't Latijn. Die bekentenis heeft hare waarde : Sexagius
stelt dus met ons vast dat de papierentaal der 16 de eeuw andere
klanken voorstelt dan de Lat. letterteekens doen gelooven.
Eischt hij daarom niet dat wie moort uitspreekt, niet moert,
maar moort zou schrijven ? Is dat niet zeggen dat de schrijvers
uit de 16de eeuw en vooral uit vroegere tijden vaak anders
schreven dan ze spraken, dat hun ongeschikte, ontoereikend
aangevulde Rom. spelling in phonetisch opzicht verkeerd,
gebrekkig, bedorven was ? --• Dit geldt voor de eigenlijke
spelling ; .-- maar Sexagius schreef in 1576, toen zijn belangrijk Brabantsch dialect reeds zeer talrijke elementen in de
ofciëele, veralgemeenende schrijftaal zag opnemen, en dus
ook de oeroude volksuitspraak samen met een overeenkomstige spelling b. v. u en ij in de school was binnendrongen ; r- moest het dan den taalkundige niet tegen de
borst stuiten, dat zijn kinderen, die thuis en in de school de
diphthongen ij en ui uitspraken, nog woorden als : scriven, buten
voorgelegd werden. Van zulke en andere schrijftaal mocht de
man met verontwaardiging zeggen, dat zij gebrekkig, bedorven
was, en dat zijn kinderen eenmaal aan de Lat. schrijf- en leestaal, b. v. scribere. salutem gewend, veel af te leeren hadden
om de Mnl. schrijftaal als scriven, buten enz met diphthongische
uitspraak te lezen.
Alhoewel de toestanden sedert de 16e eeuw wel ietwat zijn
gewijzigd, mag men in de hedendaagsche spellingkwestie toch
de voortzetting zien van het gehaspel dat zich van de 13 de eeuw
af op dat gebied heeft voorgedaan. Er wordt nog altijd geredetwist uit hoofde van een gebrekkige onware spelling over de
beste manier om de — in werkelijkheid ? — algemeen gesproken
taal, zoo getrouw mogelijk weer te geven.
^
^*

Tweede punt. -r Vele flexievormen uit de Mnl. schrijftaal zijn die der volkstaal niet.
De taalkundigen uit de 14 de eeuw verklaren het ons zelf.
Her GERARDUS zegt in zijn Prologhe op RUUSBROEC 'S hss.:
" Ende oec is dat selve brueselsche dietsche volcomenre hier in
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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, tfierde, ende desgelijcs in noch andere silleben
ende woerden, ; (1). Her GERARDUS leert ons dat de taal, welke
de menschen van Brussel gewoonlijk spraken, d. i. de dialectische volkstaal grootendeels verschilde van de taal, welke in
Ruusbroec's hss is uitgebeeld. Uit de vier aangehaalde voorbeelden van zijn taalkundig art. : dat ierste, dat andere, dat
derde, dat vierde (boekentaal) naast de beknoptere vormen uit
de Brusselsche volkstaal : dierste, dandere, derde(?), tfierde
besluiten wij, dat de nom. en acc. onz. enk. van 't bepalend
lidwoord (oorspronkelijk aanw. vnw.) dat in den mond van den
Brusselaar met syncope der vocaal werd : dt, tt, t, welke verzachtte tot d vóór een klinker b. v. : dierste, dongelt, en vóór
een volgende v deze verscherpte : tfierde,
Uit het wondere voorbeeld derde uit dat derde, waar we
terde verwachtten, besluiten we dat GERARDUS ook wel bedoelt
de verzachting van t (n. a. sg. ntr. van 't bepalend lidw. dat)
tot d vóór b, 1, j, r, w. : dbart, dlant voor dat Bart, dat Zant.
Waar Gerardus nog iets dergelijks opmerkt aangaande het
lidw. " in andere silleben ende woerden. '', had hii zeker het
oog op den genitief des van het bep. lidw. in de schrijftaal,
welke in de volkstaal ds, ts, s werd als : sGraven v. des Graven ;
of zelfs verscherping verwekte van v : s f rindaghes ; v. des vrindaghes, of ook z werd voor r en w. : zriddders, zwevers v. des
ridders enz.
Misschien bedoelde GERARDUS de talrijke gevallen van
apocope en syncope, welke in de volkstaal voorkwamen, als :
delf (die helft), upt casteel (up dat casteel), en de gevallen van
assimilatie in de sandhiverschijnselen, b. v. : entat uit ende dat;
tien hende uit te dien hende; tusscien uit tusscen dien, enz. ;
misschien ook de gevallen van syncope in de verbuiging en de
vervoeging ?
Wat er ook van zij, GERARDUS tracht het gebruik der volle
vormen in de schrijftaal van RUUSBROEC als volgt te rechtvaar(1) Het Belfort, 1895, 2, 19.
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digen : " Dese auctor meinde die volle waerheit volcomelic te
leren '' en daarom " heeft hi volmaectelic sine artikelen en sine
woerden ende sine sentencien volscreven." Hoe weet Gerardus
dat die vormen volmaakt zijn ? Het kan zijn, dat die vormen
eertijds volledig in de volkstaal zoo bestaan hebben, maar
waarschijnlijk werden zij door de dichters uit noodzakelijkheid,
uit liefhebberij uitgedacht, juist lijk we nu nog schrijven : het
volk, en tfolk uitspreken.
We weten nu 1. door het uitdrukkelijke getuigenis van een
middeleeuwsch taalkundige dat de gewone volkstaal in letterkundige schrijftaal, wat de vormen betreft, niet nauwkeurig
weergegeven is. We wisten zulks 2. doordat ook de middeleeuwsche offlcieële schrijvers door hun schrijftaal zelf, die
een mengeling is van boekentaal en volkstaal, het ons hebben geleerd. En ten derde uit de studie van de geschreven
taal der beste schrijvers vergeleken met de erg dialectische taal
van onbeholpen klerken, blijkt duidelijk dat de eigenaardige,
verrassende vormen der volkstaal er vaak niet tot hun recht zijn
gekomen, verdrongen als ze werden door algemeene, volmaakte,
beschaafde vormen, die soms aan een oudere volkstaal, soms
uit andere dialecten ontleend, soms door taalkunstenaars
eenvoudig uitgedacht werden.
Toch moet bekend dat terzelfdertijd vormen uit de volks-

letterlijk in de schrijftaal der ambtenaars en letterkundigen
zijn afgebeeld.
I. Het lidwoord, — Lijk FRANCK, VAN HELTEN en anderen
hebben wij bij het opstellen onzer Mvla Klankleer duizendmaal
vastgesteld, dat de volle vorm dat, waar Gerardus van gewaagt,
in alle mnl. schrijftaal door syncope tot dt, tt, t of d kan worden, en we mogen besluiten uit het feit dat t (tvolk) tot de
eigenlijke dialecttaal behoort, dat de gesyncopeerde vormen
volkstaal waren tegenover den daarnaast voorkomende vollen
schrijftaalvorm dat.
We lezen verder in den schepenenakt van 1285 : allen dien
ghoenen die, naast : bi den ghenen. die; jn di gracht, di n. jn de
gracht, die ; neffens dien dike daer, n. tote den dike, daer ; —
dies abts n. des camerlincs. Van waar dit verschil tusschen de
volle vormen di, dies, dien en de, des, den? In alle geval is er
spraak van 't zelfde woord die, niet meer aanw. vnw., vermits
het bep. lides. de er naast staat ; de klemtoon, die er op ligt, is
taal
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dezelfde, Het verschil ligt hierin : die, dies, dien (lidw.) is boekentaal, schrijftaal, de volle vorm van 't aanw. vnw., dien we
werkelijk nog laat in de middeleeuwen aantreffen. Het naast
elkander bestaan van de twee vormen duidt aan wat louter
boekentaal is. Besluit : de vormen van het bep. lidwoord de,
des, den, enz. vóór 1285 en na 1285 zijn volkstaal ; die, dies,
dien, enz. zijn slechts schrijftaal.
II. Het voornaamwoord van den tweeden persoon du hebben we in oorspr. westmiddelnederlandsche niet-letterk. teksten slechts een paar malen aangetroffen : du best, saltu in een
grafopschrift, Messager des sciences historiques, 1892, 264
(1920) Gent, soustu TL. 144 (1436) Leiden. — Elders overal
troffen we den onoorspr. meervoudsvorm nom. g(h)i, gie,
g(h)ij, ghy IEB 1, 38 (1329); Cau. 21 (1342); IP. 3 (1372); CvB.
1, 437 (1385) ; — TL. 337 (1453), 660 (1479), 663 (1480) Leiden; — in enclisis i en y, je uit f : eftine Cau. 55 (1342); wildi
Keure van Aardenburg 264, 274 (±- 1300); hebdi 238, 240, 246
ald; nuldi 206 (1260); wilye 264, 284 (-f 1300); hebje 280 (-1-1300);
— meen dy 660 (1479) Leiden.
Datief enk. : ou CvB. 1,232 (1280); iou CSB. 191 (1372)
Poperinge; u ChV. 193 (1359); GvA, 1,332 (1437); --- TL.
660 (1479) ; 624 (1478) Leiden.
Accusatief enk. : ou CvB. 1,232 (1280) Vrije; u CvB.
1, 438 (15 de E ) ; (h) u Cau. 55 (1342) ; 191 (1372) Poperinge ;
TL. 144 (1436); 336, 337 (1453) Leiden.
Besluit. De meervoudsvorm g(h)i heeft in de officiëele
schrijftaal van de vroegste tijden af den vermoedelijken enkel.voudsvorm du (der volkstaal) vervangen ; hij was, lijk nu nog
in het Westen, de vorm der volkstaal. (Cfr. KLOEKE, Tijd.schrift voor Ned. Taal en Lef.) 39 (1920) blz. 238-273.)
.
III. Wat de verbuiging der znw. en bnw. betreft, hebben
we in de officiëele schrijftaal over het algemeen een groote
spraakkunstige correctheid en regelmaat waargenomen. Afwijkingen van de litteraire taalregels zijn onder invloed der
volkstaal daar uitzonderingen : bij schrijvers van de 2 de en
3de categorie zijn deze laatste gevallen veelvuldig.
1. Het onderwerp wordt geplaatst, lijk in de volkstaal, in
den accusatief : den heleghen Gheest RM. 254 (1250); den
Here St. H. H. a. 7 (1326) ; enen van baillius cnapen RvG. 1,

-513
219, 221 (1337) ; de nieuwen boongaerd ChV. 164 (1351) ; den
sesten dach ChV. 173 (1353); eenen mottalin pot RkB. 629
(1381-1382) V. Ambachten ; eenen baker, eenen ketel, eenen
pot, 634 (1381-1382) V. Amb. ; eenen ketel 633; enen
wagen 163 (1382-1383) Damme ; eenen ketele 178 (13831384) Damme; den bailliu n. de bailliu 596 (1384-1385)
Waas ; de voorseiden Gheeraerd CvE. 488 (1425) Eekloo ;
de voorseiden Roeland 495 (1425) ; den dienst Meng. 30
(1432) Aalst ; den muer GvA 2, 56 (1442-1443) ; .eenen persoon Dgb. 300 (1452) Gent; eenen Sanders 299 (1452) Gent
(citaten uit oficiëele schrijftaal).
2. Omgekeerd staat soms het accusatief-voorwerp, lijk in
de volkstaal, in den nominatief naer grote vastelavond RvG.
1, 202 (1336); eenen witte roc H. d'Oud. 2,106 (1325); an de
voorseyde presonnier C. Berg. 268 (1356); ene Pieter 268 (1356);
jeghen de grave RkB. 622 (1380) Vier Ambachten; van de rewaerd
399 (1382) Oudenaarde; de put 443 (1384-1385) aid.; van de
Rade C. Berg. 1,281 (1388) ; de bailliu OD. 1900, 63 (1403-1404)
Dendermonde; an de heere CvE. 491 (1425); tusschen Janne
de Vuldre 495 (14251; en de voet OD. 1900, 35 (1452) ; den
voorseide coop AIA. 76 (1457) Hoeke; van de verweerer
IEB. 2, 365 (1462) Brugge.
3. Apocope van elders normale e (schrijftaalvorm) in het
bnw. en het onbepaald lidw, nom. vr. enkelvoud is volkstaal;
een cleen coe RkB, 528 (1382-1383) Dendermonde ; een clein
quantiteyt 532 (1382-1383) ald. ; een cruepel merie 423 (13821383) Oudenaarde; een zelveren scale OD. 1900, 81 (1450).
4. Apocope van e in nom, en acc. sg. der ja-stammen
(volkstaal) is niet zeldzaam, alsook in den dat. sg. :
a) in enen bus IEB. 2, 301 (1285); up den eg 2, 245 (1277) ;
up den sic RkB 286 (1382-1383) Ieperen; 99 (1383-1384)
Brugge, passim ; — escer IEB 2, 236 (1277) ; porter H. d'Oud.
2, 101 (1273); vleeschauwer KvH. a. 18 ; cuerer RkB. 236
(1382-1383) Veurne; vechter CvE. 513 (1439), enz. vaak.
b) Calkpit AIA. 80 (1286) Westmoieke; Boffershil 81 aid;
te huwelic CvE. 504 (1432); upten ven ChV. 226 (1369); up
den ven 245 (1371); — uten KelnerChV.192 (1359); dunherder
RkB 89 (1383) Brugge; an den ghelaesmaker GvA. 2, 57
(1450) ; verweerer IEB. 2, 365 (1462) enz, passim.
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5. Zeldzaam zijn de volkstaalvormen met apocope in
het verleden deelwoord zelfsi. gebruikt : om der ghevangenwille RvG. 2, 131 (1341) ; acc. 2 ghevanghen 2, 137 (1342) ;
de voerseide ghevanghen RkB. 308 (1381-1382) Kortr. n. de
ghevan(c)ghene aid. en 646 (1382) V. Ambachten.
6. De genitiefvormen van znw., bnw. zijn in de mnl.
schrijftaal zeldzaam. In een akt van 1288 uitBrugge(1) vinden we
naast 11 eigennamen in den genitief, slechts TWEE gewone genir
Lief bepalingen ; 6 maal werd de bepaling omschreven door van:
daarentegen treedt de datief bepaling 4 maal op, en wordt nooit
omschreven door aan. Deze verhouding is in de overige teksten dezelfde, zoodat de volkstaal in dit opzicht behouden is
gebleven t. w. vele eigennamen in den gen. zooals nu nog, zeer
weinige andere genitieven, méér datief bepalingen.
7. De volle genitiefvormen : daghes, fares, enz. van de
eerste a-verbuiging zijn nog talrijk in de schriften uit de 13de en
uit het begin der 14de eeuw ; daarnaast verschijnen echter in
groote meerderheid de gesyncopeerde vormen, der volkstaal:
daechs, jaers.

IV. In de vervoeging van het praes. ind. 3 sg. vertoonen de
oudste stukken reeds gesyncopeerde vormen : heeft, coopt, heet,
scriift, draecht, blaest, zoodat de volle vormen : hevet, copet,
hetet, levet, enz. welke nu en dan vrij talrijk tot omtrent 1350
optreden, als schrij (taalvormen moeten aangezien worden.
Hetzelfde geldt voor de volle imperfectvormen en verleden
deelwoorden : jagheden, beloveden, besetteden, wiseden enz.
uit de 13de en 14de eeuw, naast de reeds talrijk verschijnende
gesyncopeerde volkstaalvormen : jaechden, beloofden, enz.
In de gebiedende wijs, 2 pers. enk. zijn de oorspr. vormen
zonder t-suffix uiterst zeldzaam in de officieële schrijftaal. We
teekenen op uit oorspr. teksten (in Cau, (1342) afschrift :
slach 56, elpe 34, 43 ; lecse (= legghe se) 4) sla RkB. 627
(1381) V, Ambachten; roup Dgb 216 (1451) ; ontfarme Mess.
1892, 264 (1290) Gent ; --- doch haast regelmatig den
onoorspr. meervoudsvorm : bidt Mess. 1892, 264 (1290) Gent;
helpt DP., Vgb. 158 (1381) Gent; ziet GvA. 2, 331 (1437); gaet
TL. 334 (1453) Leiden : sief 660 (1479) Leiden; comt, bekeurt
663 (1480) Leiden, passim., zoodat de volkstaal, waarin thans
(1) Annales de la Société d'Emulation, vol. 50, 1900, blz. 221.
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Waasch Idioticon, blz. 33) hier ook haren vorm aan de schrijftaal schijnt opgedrongen te hebben.
Een belangwekkend verschijnsel in de schrijftaal van
Franschvlaamsche en Noordvlaamsche stukken is dat aldaar
het normale voorvoegsel ghe- van het verleden deelwoord van
het begin af tot -f- 1375 in minderheid staat tegenover i, ie, y,
je : ibannen, iemaect, yvarnd, jesneiden, enz. De eerste vorm
met ghe- is aldaar de volle vorm, de schrijftaalvorm, die algemeene taal is in Zuidoostelijk Vlaanderen, juist omdat hij overal
plaatselijke taal is (Kortrijk, Thielt, Deinze, Gent, Oudenaarde,
enz.), — de andere vaak predominante vormen met i-, ie-, y,
je- zijn de trouwe vertegenwoordigers van de algemeen
gesproken en plaatselijke dialectvormen van Noordwestelijk
en Fransch-Vlaanderen (Ieperen, Poperinge, Brugge, Aardenburg, Veurne, Belle, Hazebroek, enz). Zij verdwijnen uit de
ons bekende schrijftaal in het begin der 15de eeuw, wanneer
de grenzen der schrijftaal verwijd, en het gezag der Brabantsche schrijftaal uitgebreid werd.
Om ten slotte een voorbeeld te geven van de apocope van
onbeloonde e, welke in de 15de eeuw onder invloed van de
volkstaal, doch nog meer onder de toepassing van het beginsel van algemeenheid zich overal voordoet, hebben we deze
statistiek opgesteld : znw. en bnw. en partikels staan ondereen.
In Antwerpsche teksten van 1399 lezen we : dore 539, vore
539, eiere 540, dbeelde 539, omme 539, poirte 540, eene
eersame saergie 541, stroedeckere 540, hoemisse 541, wide
van een 541 ; — van 1465 : voer, om, aen 548 ; — van 1468 :
aen Been zyde, Odevaer, Corenmerct 625, een wile 624, de
gemeyn coopman 624 ; ^- van 1491 : voer, procurer, verweerder
637. — In teksten uit Leiden zijn de vormen met apocope
regelmatig van af 1334, zoodát aldaar in dat opzicht haast
geen verschil tusschen een tekst van 1330 en 1490 merkbaar is.
-- In Vlaamsche teksten vindt men tot in de 16 de eeuw
nog altijd volle vormen, hoewel in de 15 de eeuw de apocope is
opgetreden : in een Brugschen akt van 1472 (2) lezen we naast
houtare, straete, vive, messe, maerte, ziele, ook : houtaer, voor,
als, an, bin.
(1) MERTENS en TORFS, Geschiedenis van Antwerpen,
(2) Inventaire de l'Ecole Bogarde 1, blz. 68-69.

3e deel, 1847.
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Wat nu de eigenlijke sandhiververschijnselen in den
volzin betreft, deze schijnen in dezelfde verhouding in de
schrijftaal voor te komen als het dialectisch vocalisme. Men treft

ze meest in de oudste teksten, en in sterk dialectisch gekleurde
stukken (1. en 2. cat.) uit alle tijden ; regelmatig komen zij niet
voor : hier en daar verschijnen zij tusschen beschaafde, alge-.
meene taalvormen : we vermelden uit Leidsche teksten (1)
soustu 144 (1436) ; ghy heb se 620 (1478) ; nye en was 177
(1443) doocht niet 142 (1436); dat houtei tgerecht 135 (1434);
dattet tgerecht 225 (1447) ; wantiet tgerecht 222 (1446); moech
dy 621 (1478); optat 2 (1334); ^-- uit den schepenenakt van
Lombardië van 1285 : jnts (=- in des), tien ende (te dien ende)
moete wi, ents (_= ende des), heb wijt. We verwijzen voor
verrassende vormen naar onze Mvl. Klankleer, § 222.
Uit al wat voorgaat zal voldoende zijn gebleken, dat de
flexievormen en wat er mede in verband staat in de Mnl.
schrijftaal ook lang niet al de vormen der eigenlijke volkstaal
weergeven, ofschoon moet gezegd, dat sommige categoriëen
geheel en gaaf in de schrijftaal verwerkt zitten. Dat de zucht
naar algemeen taal ook naar kunstvormen deed zoeken, regelmaat in de spraakkunst voorschreef, moet ons niet verwonderen, wanneer we in onze Ndl. taal thans nog deze allesbehalve
volkstaal dagelijks lezen : hij vindt, in den naam des Vaders,
den kinde, ik vrees dat hij weerkeere, de deken, daar we toch
overal in Nederland zeggen : hi vint, van den Vader, (aan) het
kind, dat hij zal weerkeeren, den deken, enz. — Onlangs een
onzer beste spraakkunsten openslaande, vond ik hoe allerlei
schrijftaal vergoelijkt wordt al naar zij in den kanselarijstijl,
in de lossere schrijftaal, in den de f tilten stijl, in den lageren
stijl, of door dichters uit liefhebberij gebruikt wordt (2).
*
* *

Derde punt. — De woordenschat der Mnl. schrijftaal
was in elk gewest uiteraard grootendeels ontleend aan de
volkstaal van de streek. Zulks was het geval overal TOT
(1) Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnijverheid,

door Mr. POSTHUMUS, ' s Gravenhage, 1 ste deel, 1910.
(2) BADWENS, Nederlandsche Spraakkunst voor de hoogere
klassen, Aalst, 1903, blz. 98, 99, 258.
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bracht. RUUSBROEC schijnt er uit purisme zijn werk van gemaakt
te hebben slechts woorden uit het Brusselsch dialect te gebruiken. Her GERARDUS zegt van hem : " Oec is te merken dat dese
boeken ghemaect sijn in onvermingheden brueselschen dietsche,
soe datter luttel latijnscer ofte walscer woerden ofte van enighen
anderen tale in sijn ghesaeit. " Wat RUUSBROEC wetens en willens deed in zooverre dat zijn werk voor vreemden onbruikbaar werd, hebben schrijvers met minder litterairen aanleg uit
noodzakelijkheid soms gedaan ; deze hebben elementen uit de
platte volkstaal neergeschreven, en zoo trof prof. VERDAM zelfs
bij officieële schrijvers menig áo-ra el9 rit vov (1) waarvan we
daarenboven de echte beteekenis misschien nooit zullen vinden.
In een andere richting werkten nu MAERLANT en BOENDALE, de
voorstanders van de dietsche taal, welke ver over de Vlaamsche
en Brabantsche grenzen diende gelezen en verstaan te worden :
Maerlant was in Holland geweest, hil kende vreemde Longhen,
en hij gebruikte dan ook vaak hun materiaal, niet alleen ter wille
van het rijm, maar ook ter verklaring van een woord : zoo vertoont dan ook de letterkundige schrijftaal, en de officieële -- die
er de navolgster van is — in de Vlaamsche gewesten uit de
groote 13 de en 14 de eeuw een woordenschat van zeer alge
meenen en van zeer dialectischen aard. Aldus leest men er de
vrij algemeen gebruikte mnl. woorden : achterhoede, aet, allertier, baerdmaeker, barenteren, bedeghen, chiere, froc, ghesellinne, gheselnede, sibbe, hornic, huysen, knapelinc, coy ffe,
lardiere, liere, linghen, enz., naast het Vla. dialectische
materiaal : ackersiec, bidde, meentucht, grauwerker, hors,
keurheur, clite, landhouder, luscen, no, nuchtenstond, pineweke,
IN

(1) Onder deze zelden voorkomende woorden t meestal aan de
plaatselijke volkstaal ontleend, vermelden we uit het Bouc van der
Audiencie van den Raad van Vlaanderen, uitgeg. door Jhr. Mr. NAP.
DE PAUW, Gent, Suffer, 1901 ; 1 ste deel : bansten 6a; bistier 430;
bidinghe 604 ; maniance 158 — en uit Jehan Froissart's Cronyke van
Vlaenderen, 2de deel, 1 afl., 1900 : meentenaers 47, mitseleeren 209,
colpersoen 230 bij VERDAM zelfs niet vermeld, en zooveel andere

termen met een gansch verschillende beteekenis door den heer EDW.
mvla. oorkonden ontdekt, en in de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Academie sedert een tiental jaren uitgegeven.

GAILLIARD in
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wapeninghe enz. (1).

Een ander feit dat ons een klaar denkbeeld geeft van de
vrijheid, waarover de klerken in 't kiezen van hun materiaal
beschikten, en tevens van de geringschatting, welke zij tegenover de eigenlijke volkstaal koesterden, is het gebruik van een
macht Fransche termen van af het begin der 13 deeeuw inVlaanderen, denkelijk een gevolg van een aldaar in enkele kringen
gebruikelijke Fra. schrijf- en spreektaal : de heer L. GILLIODTSVAN SEVEREN vond in de stadsrekeningen van Brugge,1302 de
volgende fra. benamingen (2) : bisachen, ghearresteirt, tapyt,
voyture, Traite, rabate, pelletrie, basfarde, tailge, metalinen,
panetier, boutellier, boutellerie, restitucie, marisauchie, gouvernanchen, convenanche, capitaine, ypresentert, yarrestert,
reimerchoene, delivranchen, officie, pavemente, gheimpetrert,
forfaituren, tfosseit, darrierage, rente a vie, scrivain, pais,
yassenert. Dat hier licht Vlaamsch materiaal voorhanden was

om de Fransche elementen te vervangen, zal wel niemand
betwijfelen, die den schepenenakt van Lombardië (1285) leest,
of een der Brabantsche, Limburgsche oorkonden uit de 13 de en
uit het begin der 14 de eeuw, of de belangrijke keuren over de
textielnijverheid te Brugge (IEB. 1, 153) waarin over allerlei
zaken wordt gesproken in een rijke, duidelijke eigenlandsche
taal, of het Hollandsche Hs. T van Dat Kaetspel ghemoralizeert, waaruit blijkt dat de auteur geen enkel bastaardwoord
van het Vla, Hs. K handhaaft, maar steeds, ook wat den
juridischen woordenschat betreft, een Hollandsch equivalent
vindt. De o ficieële taal in het Noorden — hoe verder een
gewest van Frankrijk verwijderd was, hoe minder Fra. woorden in de schrijftaal aldaar voorkomen was dus in het
midden der 15de eeuw nog allerminst verfranscht. (J. A. KOETERT FREDERIKSE, blz. LXXXIV en LXXXV.)
Wat ons vooral treft in stukken uit de tweede helft der
veertiende eeuw is het gebruik van Vlaamsche klanken, vormen en woorden in Brabantsche, Limburgsche (3) en Holland(1) J. JACOBS, Verouderde Woorden bij Kiliaan, Gent, 1899, blz. 6.
(2) Inventaire des Chartes de Bruges, Introd., blz. 272.
(3) KERN, Limburgsche Sermoenen, 43 § 51.
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teksten (1) : zulks is geschied onder den invloed van de
Vlaamsche schrijftaal, welke toen -- zoover het al mogelijk
was — naar de hegemonie dong. Omstreeks het midden
der 15de eeuw worden bestanddeelen uit de Brabantsche
schrijftaal, en meteen uit de Brab3ntsche volkstaal in de algemeener wordende schrijftaal opgenomen, zoodat een Zuidnederlander bij het lezen van 't is gelijk welk Mnl. hs. uit de
15de en 16de eeuw natuurlijk zeggen moet, dat de woordenschat
voor zijn oor haast modern klinkt (2).
*
**

Vierde punt. — Het dialectisch geslacht bleef in de
Mnl. schrijftaal, ook in die der officiëele ambtenaars haast
volkomen behouden. We hebben met opzet de Rekeningen
van de baljuws (3) van Het Land van Waas (1380-1385) blz.
553-603 onderzocht, en tevens in het Waasch Idioticon van den
heer AM. Joos het hedendaagsch dialectisch geslacht van de
middeleeuwsche woorden nagespoord. Hier deelen we den
ganschen uitslag mede : waar Joos het znw. niet vermeldt,
wordt het algemeen Ndl. geslacht (Van Dale) opgegeven.
Enkele woorden, als prochie, abdie, strate, coren, waarvan het
geslacht toen lijk nu '-- onveranderlijk vaststond, laten we
onvermeld : ter baten 583, J. vr., van der Beke (eigenn.) 556,
VD. vr.; ter doof 559, 584, 597 ; J. vr.; van der Gouwen
(eigenn.) 581 VD. vr. ; de have (acc.) 597, ter have 581, J. vr.;
deene helft 599 J. m. en vr.; van der huere 599, 600 VD. vr.;
het leen 556, VD. 0 ; van den Mersche (eigenn.) 576, 588,
J. m.; een mudde, dat 590 VD. mud o; gheenen noot 595,
J. m. ; van den pachte 599, 601, J. vr. meest m. ; de ponte 556
J. vr. ; eenen pot 597 VD. m. ; van den Cleemputte (eigenn.)
597 J. m.; van den rogghe 598, 602 VD. m.; -- onderhalven
scoef 598 J. m. en vr.; an den Zoem 572 VD. m.; up eenen
(1) J. A. ROETERT FREDERIKSE, Dat Kaetspel ghemoralizeert,
Leiden, 1915, blz. LXXI-XCII.
(2) Dr. W. DE VREESE, Over eene bibliotheca neerlandica manuscri pta. Gent, 1903, blz. 17.
(3) NAP. DE PAUW, Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen,
2de deel, Gent, Suffer, 1902.
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termijn 601, J. m.; in den tijd, 556, J. m. ; den vrede (nominat.)
585 J. vr. en m.; de vust - 557, J. vr.; met der vuust 591, 592,
593 passim, naast éénmaal metten vuust 557 (schrijffout); van
den Walle 576, J. m. ; van den weghe 556 J. m. ; van den Win.
kele (eigenn.) 563 J. m.
In vier gevallen verschilt het hedendaags gesproken
geslacht van het Middelwaasch geschreven t. w. eene gracht
559, vonder Gracht (eigenn.) 571, J. m., maar in 't Vrije (sche-.
penenakt van 1285), en elders was gracht meestal vrouwelijk
(Verlam 2, 2088); van der Coutere 603, van der Kouteren
(eigenn.) 588 : maar couter was vr. te Gent (Verdam 3, 2005) ;
— van der Muelen 576, 588 (eigenn.) J. m., maar molene was
vrouwelijk te Nevele (Stallaert 2, 215) ; — eene wulghe (wilgeboom) 559 VD. m.
Besluit. -- De eigennamen, die ook uit andere gewesten
kunnen afkomstig zijn, daargelaten, blijven slechts twee gevallen over, waarin het geschreven geslacht niet met het hedendaags gesproken overeenkomt. En misschien had de volkstaal
van toen daar ook een ander geslacht dan nu. — Wij voegen er bij dat in den volzin de mannelijke znw, door het vnw.
hi, en het poss. sijn, de vrouwelijke door het vnw. soe, s(i)(e),
en het poss. haer, de onzijdige door het vnw. het, en het poss.
sijn zonder één uitzondering worden voorgesteld.
De syntaxis der niet-litteraire werken staat ook onder
rechtstreekschen invloed der volkstaal ; terwijl bij de dichters
en letterkundigen de woordschikking meer aan kunst en spraakleer gebonden ligt, gunt de ambtenaar vooral uit de 14 de en
15de eeuw zich meer vrijheid : hij schrijft meestal volkstaal.
Wel vinden we nu en dan de omgezette woordvolgorde : Want
Adriaen voirscr. dit... touwe gecoft heeft TI. 591 (1476), want
Clais tot mijn selve seyde 589 (1476); want hy my selve liet
lesen 589 (1476); want hy den coninc diende 589 (1476); — of
wel een relativen zin zonder vnw. : Alsoe Beatrijs Jans dochter,
Aernt Blocx joncwijf was, enen tijt geleden... gecomen is 339
(1454) ; — ofwel een infinitivus finalis zonder om : So wat
wevere... yard buten scependoeme te weuene int dorp, ende
als hie weder roemt te weuene IEB. 2, 250 (1284) enz. ; maar
zulke gevallen worden zeldzamer, zoodat de Mnl. schrijftaal
vooraldie uit de 15de eeuw bijna Nieuwndl. is naar de syntaxis.
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Na dit ons kort onderzoek, waarin wij de verhouding van
de Mnl. schrijftaal, vooral die van de officiëele schrijftaal tot
de gesproken taal of het dialect trachtten te bepalen, is dus
gebleken :
1. dat elke Mnl. spelling ontoereikende middelen bezat om
al de klanken duidelijk af te beelden;
2. dat de klanken (klinkers en medeklinkers), welke in de
officiëele schrijftaal voorgesteld zijn, maar in zeer geringe mate
die van de locale volkstaal zijn ;
3. dat de vormen in die schrijftaal voorkomende, nog al
vaak, vooral in de 13 de en 14de eeuw de practische, beknopte,
verrassende vormen der volkstaal weergeven ;
4. dat de woordenschat in hooge mate dialectisch was
tot 1465, later, ceteris paribus, in minderen graad;
5. dat het grammatisch geslacht en de syntaxis overal de
volkstaal zeer dicht nabij komen.
Tevens is, doordat de spellingsmiddelen ontoereikend
waren, doordat algemeen taal in alle schrijftaal naast dialectische taal optreedt, doordat in sommige plaatsen met vlottende
bevolking weleens twee klanken of vormen naast elkaar in het
dialect kunnen bestaan, boven vermeld feit verklaard dat
dubbele van elkander weinig of zelfs veel verschillende vormen
en klanken nu en dan in één zelfden tekst, en menigvuldig
in naast elkaar staande teksten kunnen voorkomen.

Wat hier nog op den voorgrond dient gebracht is het
haast onloochenbare feit dat in de middeleeuwen — juist lijk
thans --- bij het lezen menige papieren klanken, juist om wille
van de spelling, anders uitgesproken werden dan bij het spreken
op de straat of in den gewonen omgang : er was een leestaal,
een boekenspreektaal zóóveel verschillend van de volkstaal als
de geschreven taal verschilt van de volkstaal, en toch ook
geen algemeen beschaafde spreektaal, ofschoon deze nu en
dan met de algemeene s schrijftaal phonetisch overeenstemt;
maar een spreektaal deels algemeen, deels dialectisch, lijk de
schrijftaal, die er de grondslag en het uitgangspunt van was.
Ten onrechte zou hieruit afgeleid worden, dat de invloed (1)
van de Mnl. schrijftaal, juist omdat de bij het lezen en het
(1) Cfr. voor den invloed van de schrijftaal op de spreektaal het art.
van prof. DE VOOYS, in Dietsche Warande en Belfort, 1922, blz. 262.
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dialectische omgangstaal, aanzienlijk moet geweest zijn op de
volkstaal. Zulks is niet het geval geweest, evenmin als de
volkstaal in Zuid-Nederland vóór het ernstig invoeren der
algemeen beschaafde spreektaal door de schoolspreektaal
gewijzigd werd. De reden ligt voor de hand : de oefening in
het spellen en het lezen duurde dagelijks ten hoogste een paar
uren; daarbuiten werd den ganschen dag de gewone, sterk
verschillende dialectische taal gebruikt, zoodat zelfs een kopiïst,
een schoolmeester, een ambtenaar er eigenlijk nooit toe kwam
die papierentaal, die hij dagelijks las en hanteerde, in den
gewonen omgang vlot te spreken, en dat hij dus niets overhield
zooals boven is gezegd ^-- dan de gewone, echt dialectische
omgangstaal, door de bekwaamste wat meer, door de onervarenste wat minder op de letter uitgesproken.
Uit den gang van onze bewijsvoering is ook onrechtstreeks
gebleken, dat Mnl. volkstaal eigenlijk geen plotselinge, diepgaande wijzigingen ondergaan heeft zoo min als de schrijftaal --- ; we hebben alle taalverschijnselen verklaard, alle
vraagstukken opgelost door te wijzen op de inderdaad ontoereikende spellingsmiddelen, op de twee grondbeginselen,
waarop de vorming van de Mnl. schrijftaal berust, en op het
gezag der traditie.
*
* *

Vraagt men nu opnieuw : wordt de gewone volkstaal,
het dialect in de middeleeuwen, geheel en gansch, en phonetisch juist weergegeven in de ons overgeleverde schrijftaal,
't zij die der letterkundigen, 't zij die der niet-letterkundigen
van allen graad?
Ons antwoord is thans klaar en beslist : Neen, zij wordt
nergens geheel weêrgegeven ; het meest treedt zij echter op in
de teksten van onervaren schrijvers uit alle tijden, het minst in
de letterkundige taal, iets meer in de officiëele schrijftaal d. 1.
in de producten van begaafde klerken, vooral tot in de tweede
helft der 15de eeuw. Zij is, waar men ze wilde weergeven, nog
telkens onnauwkeurig afgebeeld in alle teksten. Zij treedt in
massa te voorschijn onder de elementen, welke we voor een
hoofddialect algemeen of betrekkelijk algemeen noemen; soms
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verschijnt zij naast algemeen elementen, soms ter vervanging
daarvan. Eén enkele klank of vorm of woord in een ambtelijken tekst verraadt vaak een onvermoeden taaltoestand, dien
we dadelijk en duidelijk in sterk dialectisch gekleurde stukken
zien te voorschijn treden.
Men kan nu ook de betrekkelijke moeilijkheid raden,
welke men ondervindt, wanneer men het dialect uit een oorspr.
tekst achterhalen wil. Die moeilijkheid komt hoofdzakelijk
hieruit voort : 1. dat de ongeschikte spellingsmiddelen eigenlijk
al de klankschakeeringen van de Dietsche dialecten niet getrouw
kunnen weêrgeven ; — 2. dat de schrijftaal, naar min of meer
algemeenheid strevend, niet altijd de volkstaal kan opnemen,
maar ook algemeene, beschaafde taal verwerkt ; — 3. dat men
die algemeen taal van het dialect niet kan onderscheiden, zonder
de spelling, de klanken, de vormen, de woorden, de geslachten,
de syntaxis in eiken oorspronkelijken tekst, en in honderd
andere teksten uit dezelfde streek en zelfs uit naburige streken
nauwkeurig te onderzoeken ; ^- 4. dat om dit onderzoek met
vrucht te doen de wetenschappelijke studie van het hedendaagsche dialect een eerste hoofdvereischte blijft.
Daarmee is tevens gezegd hoe een klank- en vormleer van
de schrijftaal uit een Mnl. gewest heel wat verschilt van de
klank- en vormleer van het dialect dier streek : de laatste is
beknopter, maar oneindig lastiger om uit te voeren, ja soms
onuitvoerbaar.
Om echter het bewijs te leveren dat we, met wat moeite
en geduld, uit een gegeven tekst de bestanddeelen aan het
plaatselijk (cursiefletter) en betrekkelijk algemeen (vette letter)
dialect ontnomen kan achterhalen, laten we hier nog een paar
Mnl. teksten volgen, met daarnaast een normaaltekst totaal in
het dialect van toen gesteld.
Daaruit zal dan ook bliiken, dat we door een ernstig
onderzoek van teksten van de 3 de en de 2de en zelfs van
lste categorie --y om de algemeene taal te leeren kennen ,— er
toe geraken kunnen Mnl. dialecttaal in levende werkelijkheid
grootendeels te reconstrueeren (1).
(1) Prof. Dr. N. DE VOOYS, De Nieuwe Taalgids, 1921, blz. 226.
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TEKST I.

Akt waardoor voorname Bruggelingen in 1288 eene hofstede aan de Karmelieten schenken (Annales de la Société
d'Emulation, 50 ste deel, blz. 221) :
1. Oorspr. tekst (1 Ste Cat.)
Tote allen den ghonen die dese
lettren sullen zien ende horen
lesen,... wie doen iu te verstane,
dat wie ebben ghegheven den
prior ende den broeders van der
ordene Onser Vrowen van den
Karmen ene ofstede, die Ian van
Hoedekine, de pottre, hevet bezeten tote nu, die leghet tuschen Ians
tuun van Durdrecht ende ver
Avezoeten Blankaerds huus streckende van der vorsieder broeders
muere tote up die strate ter Reiewaerts.

2. Normaaltekst.

Tóta ollan dan geun(n)an di
déza lèttran zullan zin ends hoeeran lezan... wi dun ju ta varstana,
dat wi ebben i(aVevan dan prieur
ends dan brudars van dar órdana
Onzar Vrouwen van dan Kaarman
eens (= iena) ofstee, di Jan van
dan udakina, da pottra,ee(f)t bazeA
tan tóta nii, di leekt diskan Jans
A
tun van Dórdríht enda var AveA
zuta Blankaards s,
u strèkkanda
van dar veurseedar (= veursiedar)
brudars meura tóta iip da strata

tar Reiawaarts.
TEKST II.

Extract uit een rekening van S. Jacobskapel (1465-1466)
in de Geschiedenis van Antwerpen, bewerkt door Mertens en
Torfs, Antwerpen 1847, 3de deel, blz. 548 :
1. Oorspr. tekst. (2de cat.)
Den cost vander maeltyt : Item
om boetere in derten te done...
Item mijns heeren jonwijf... Item
xvij moeken erweten, costen samen... Item om peper ende sof
fraen.., Item, de priesters verteert
aen broet.., metten prekaere, die
daer saermoende onder, voor,
ende na... Item vertert sandaes
snoens, doenmen sinte Jacop omdroech...

2. Normaaltekst.
Den kost van der móltaid :
Itam um bótar in dèrtan (dètan)
ta dón... Itam mains Iran Kinwaif... Itam xvij moikan èrtan
(ètan) kostan sóman... Itam urn
pèpar enda soffrón... Itam da
pristars vartèrt ón broeet...
mettan prêkaar, di dor sarmoende ondar, veur enda nó. Itam varart sandaas snunas dunman sinte
Jacop umdruh.

De gronden, waarop de opgave der vermoedelijke dialectische normaalschrijftaal telkens berust, zullen naderhand in
een derde studie over de volkstaal of het dialect in de middeleeuwen breedvoerig uiteengezet worden.
Boom, 15 April 1922.

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.
^
*>F

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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

ZESDE TIJDVAK

1922-1923.
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.

Vergadering van 17 Mei 1922*
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, bestuurder,
en Dr. GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. A. Joos, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. SCHARPI ,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS en Dr.
J. PERSIJN, werkende leden ;
De heeren Dr. M. SABBE, Prof. Dr. FRANS DAELS,
en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselende
leden.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST en Prof. J. VERCOULLIE, werkende leden, hebben laten weten dat zij
verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*
* *

Het verslag van de April-vergadering der Academie wordt goedgekeurd.
*
**
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Royaume de Belgique Ministère de l'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement. Service médical du Travail. Le Travail Industriel des
Peaux, des Poils et des Crins. Etude d'hygiène professionnelle. Rapport d'enquéte présenté a M. le Ministre de l'Industrte, du Travail et
du Ravitaillement par le Docteur D. GLIBERT, Inspecteur général, Chef

du Service médical du Travail. Bruxelles, 1921.
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morales et politiques. Mémoires. Coll. in 40, deuxième série. T. VIII,
fasc. 2 et dernier. Chronologie des Archontes Athéniens sous l'empire
par PAUL GRAINDOR, Professeur a l'Université de Gand, Ancien membre étranger de l'Ecole francaise d'Athènes. Bruxelles, 1922.
Introduction du volume Principauté de Liége, par ALFRED CAUCHIE et ALPHONSE VAN HOVE. Tome II.
Annuaire de l'Observatoire Royal de Belgique, publié sous la
direction de G. LECOINTE, directeur de l'Observatoire. 1923. Bruxelles, 1922.
Tijdschriften. Académie royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres, nos 3-4, 1922. Id. des Beaux-Arts, nos 3-4,1922. -Annales des travaux publics, avril 1922. — Arbeidsblad, Maart 1922.
Le Musée beige, Tome XXVI et Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, nos 3-5,1922.

Door de " Commissie voor 's Rijks geschiedkundige Publicatiën ",
te 's Gravenhage :
Jaarverslag. 's Gravenhage, 1922.
Door de Université d'Aix :
Annales de la Faculté des Lettres. T. XI, nos 1-4. Années 1917-1918.
Annales de la Faculté de Droit. Nouvelle Série. No 7 : Salaire
Minimum et Industrie a Domicile. L'ceuvre de la Loi du 10 juillet 1915,
par MAURICE COSTES, Chargé de Cours a la Faculté de Droit d'Aix.
Aix-en-Provence 1921. No 8 : La Répression de la Propagande contre
la Natalité. La loi du 31 juillet 1920 réprimant la Provocation a l'Avortement 6 la Propagande Anticonceptionnelle. Par PIERRE GARRAUD,
Professeur de Droit Criminel a la Faculté de Lyon. MARCEL LABORDELACOSTE, Professeur-agrégé, Chargé du Cours de Droit criminel a la
Faculté d'Aix-Marseille.
Door de Schrijvers :
Bijdrage tot den Vakwoordenschat. Een chemische woordenlijst
door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie, en CHRISTOFFEL DE BRUYCKER, Secretaris van
het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der stad Gent. Gent, 1922.
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE :
Zur Biologie der Kanne von Nepenthes melamphora Reinw. Van
Dr. Paul van Oye (Tasikmalaja-Java). Sonderabdruck aus dem " Biologischen Zentralblatt ", 1921.)
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Mededeelingen van de afdeeling Visscherij. Nr 1 : Vischteelt en Vischkweekerij in
de Padangsche Bovenlanden, door EDW. JACOBSON en Dr. PAUL VAN
OYE. Batavia, 1922.
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Door de Schrijvers :
Leerboek der Nederlandsche Geschiedenis, door J. KLEIJNTJENS
S. J., leeraar aan het Willibrordus college te Katwijk a/d Rijn en
Dr. H. F. M. HUYBERS, docent aan de R. K. leergangen te Tilburg.
le deel, 7de vermeerderde druk. Leiden, z. j.
Oud-Archief van Deventer. Deventer's Participatie in de WestIndische Compagnie, door Mr. J. ACQUOI, Archivaris der Gemeente.
Deventer, 1922.
PRINTS (FLORIS, Leeraar in de Economische Geschiedenis aan de
Hoogeschool voor Vrouwen, te Antwerpen. De Arbeid van de
Antwerpsche Natiën in de Geschiedenis. II. Van rond 1550 tot aan de
Barreeltractaten. Met plan en illustraties. (Nr 201 : Verhandelingen
van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding.)

Door de Inrichters :
Kroning van 0. L. V. van Peis en Vrede, te Brussel, den 8, 9, 10
en 11 September 1921. Programma van de Kerkelijke Plechtigheden en
van het Vlaamsch Maria-Congres. Brussel, z. j.

Door de Redactie :
Korrespondenzblatt, Register XXXVII, Jahrg. 1919-1921.
nieuwe Taalgids, nr 3, 1922.

De

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, April 1922. — De Bibliotheekgids, Mei 1922.
-- Biekorf, nr 4, 1922. — De Gids op maatschappelijk gebied, Maart en
April 1922. Limburg, April-Mei 1922. — Mechlinia, Maart 1922. —
Neerlandia, Mei 1922. Neophilologus, nr 3, 1922. De Opvoeder,
nrs 12-15, 1922. r De Schoolgids, nrs 18-23, 1922. -- Sint-Cassianusblad, Mei 1922. Studiën, Mei 1922. — Vlaamsch opvoedkundig
Tijdschrift, Mei 1922. — De Kleine Vlaming, Mei 1922. — Volkskunde, nrs 1;2, 1922. — Revue de l' Université de Bruxelles. févr. 1922.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Padua: Zevende eeuwfeest van de Koninklijke
Hoogeschool. --• Op 10 Mei zond de Koninklijke Vlaamsche Academie het hieronder volgend adres aan de
Koninklijke Universiteit van Padua :
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De Koninklijke Vlaamsche Academie aan de
zeer geëerde Heeren Rector en Professoren
der Koninklijke Universiteit van Padua.
De Koninklijke Vlaamsche Academie is
erkentelijk aan de Koninklijke Universiteit van
Padua, om haar uitgenoodigd te hebben op de
plechtigheid der 700e verjaring harer stichting.
Zij is er dankbaar voor zich te kunnen herinneren de banden, die sedert eeuwen Italië en
Vlaanderen vereenigen.
Dante kende en bewonderde onze oude
Vlaamsche gemeenten en Guicciardini sprak
geestdriftig over hun liefde voor het werk en
dorst naar vrijheid.
Onze kunstenaars hebben sedert eeuwen
vrome bedevaarten gedaan naar Italië, het land
van kunst en schoonheid.
Telkens als zij dien tweemaal gezegenden
grond betraden, voelden zij hun genie groeien in
kracht en in grootheid. Verscheidene onder hen
hebben hem lief gehad in zulke mate, dat zij hem
niet meer hebben verlaten en voor hun vaderland
uitverkoren.
Deze herinneringen leven in ons aller geheugen.
Maar zoo mogelijk, nog inniger dan deze
broederlijkheid in de liefde voor het schoonti en
voor de kunst, heeft ons vereenigd de verbroedering gedurende den oorlog en de heldhaftigheid,
sedert Italië zich nevens België stelde om het
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Recht, dat onsterfelijk is, de eer der natiën en het
leven zelf der volkeren te verdedigen.
Deze redenen, niet minder dan de glorie,
verworven door uwe eerbiedwaardige en beroemde Koninklijke Instelling, brengen mede dat
de Koninklijke Vlaamsche Academie het als een
plicht aanziet bij deze gelegenheid hare vurigste
gelukwenschen aan te bieden.
Moge de Koninklijke Universiteit van Padua
voortgaan, gelijk zij sedert 700 jaren doet, met in
de wereld de schittering van haar licht te verspreiden voor de eer en den roem van Italië en
het welzijn der Menschheid.
Gedaan te Gent, den 10 Mei 1922.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie :
De Bestuurder,
De Onderbestuurder,
OM. WATTEZ.
Dr. L. GOEMANS.
De bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
Een vertaling in het Italiaansch werd bij het stuk
gevoegd.
*

**
2°) Brussel : Koninklijke Academie van Belgi ë.
Honderd vijftigste verjaardag harer stichting. —
De heer OMER WATTEZ, bestuurder der Academie, leest
het hieronder volgende verslag over de feestelijkheden :
Académie royale de Belgique. Viering van haar
150-jarig bestaan.
Bij brieve van 21 December 1921 had de Académie
royale de Belgique de Koninklijke Vlaamsche Academie
verzocht zich op de plechtigheid van de viering van haar
150-jarig bestaan te laten vertegenwoordigen.
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De heeren 0. WATTEZ, bestuurder, L. GOEMANS,
onderbestuurder, en Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, lid,
worden aangeduid als afgevaardigden. De heer WATTEZ
zou aan de Académie royale de Belgique een adres aanbieden in naam van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Hier volgt te tekst van dit adres, dat afgegeven werd
op de eerste zitting, Dinsdag 23 Mei 1922, in het Aalais
des Académies te Brussel :

De Koninklijke Vlaamsche Academie aan de
Académie royale de Belgique.
De Koninklijke Vlaamsche Academie brengt
hulde aan de Académie royale de Belgique, ter
gelegenheid der viering van hare honderd vijftigste verjaring.
De Koninklijke Vlaamsche Academie herinnert zich nog zeer goed, en zulks met de meeste
erkentelijkheid, dat de Académie royale de Belgique haar in 1911, bij de plechtigheid van haar
vijf-en-twintig-jarig bestaan, bij monde van den
Heer H. PIRENNE, de hartelijkste gelukwenschen
heeft toegestuurd. Het adres haar aangeboden
wees op het werk dat onze jonge Academie reeds
had voortgebracht, en er werd nadruk gelegd op
de volgende woorden in dat adres : " dat het niet
was met gevoelens van naijver, maar van gerechten wedijver dat de Académie royale de Belgique
zich door de stichting van de Koninklijke Vlaamsche Academie verheugde ter verheerlijking van
het gemeenschappelijk Vaderland. " Deze edele
woorden maakt nu de Koninklijke Vlaamsche
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Academie tot de hare en zij drukt op hare beurt
den vurigsten wensch uit dat beide Academiën
nog lange jaren door haar wetenschappelijk werk
dezen vredelievenden strijd mogen voortzetten ten
bate van het hoogere geestesleven van Walen en
Vlamingen in ons geliefd Vaderland.
Gent, den 17 Mei 1922.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie :
De Onderbestuurder,
Dr. L. GOEMANS.

De Bestuurder,
OM. WATTEZ.

De bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
De afgevaardigden der Koninklijke Vlaamsche Academie woonden daarna al de zittingen en plechtigheden
bij ; nl. op het Stadhuis te Brussel, waar de gemeenteoverheden de feestvierende Academie en hare uitgenoodigden ontvingen ; — in het Palais des Académies, waar
om acht uren 's avonds een rast en concert waren
ingericht.
Op Woensdag 24 Mei had de Herdenkingszitting
plaats te 2 uren, in tegenwoordigheid van Zijne Majesteit
den Koning, verscheidene ministers en afgezanten, de
Academie-leden, de vreemde uitgenoodigden uit Academiën en Hoogescholen van bijna alle landen der wereld.
Om 5 uren werden zij ontvangen in het Koninklijk
Paleis te Laeken, alwaar zij door onze Vorsten op een
thee werden vergast.
Om 8 uren had plaats in het Hotel Astoria het
banket door de Academie aangeboden aan hare uitgenoodigden.
De heer Omer Wattez stelde den volgenden heildronk in, in naam der Koninklijke Vlaamsche Academie :

—
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

C'est avec un vif plaisir que nous avons reçu à
l'Académie royale flamande votre invitation confraternelle pour venir fêter avec vous le 150e anniversaire de
l'Académie royale de Belgique.
Quand notre jeune Académie flamande remémorait
en 1911 le 25e anniversaire de son existence, votre délégué, M. le professeur Pirenne, nous adressa en langue
flamande les plus chaleureuses félicitations. Nous en avons
retenu les termes heureux et les paroles encourageantes.
Ii nous a rappelé la renaissance du - peuple flamand. D. nous a dit que l'Académie flamande en représentait le mouvement scientifique et qu'elle en avait
pleine conscience. Ii a loué ses éditions critiques, ses
travaux de linguistique et de folklore, ses biographies,
qui formaient déjà a cette époque une riche moisson et
qui Bont une garantie pour l'avenir.
Nous avons encore entendu de sa bouche les paroles
suivantes que je veux rappeler ici
" Ce n'est pas avec des sentiments de rivalité
jalouse, mais dans un esprit de concorde et d'émulation
que l'Académie royale de Belgique se rejouit des travaux
linguistiques et scientifiques de l'Académie flamande pour
le grand bien de notre patrie commune. Elle applaudit de
tout coeur a l'ceuvre accomplie pendant le quart de siècle
de son existence. "
L'Académie royale flamande s'est toujours inspirée
de ces paroles.
Non, ce n'est pas dans un but de rivalité jalouse que
nous travaillons. Nous sommes poussés par le vif désir
d'être utile a notre Belgique, la patrie commune des
Wallons et des Flamands.
Car la Belgique, Messieurs, dolt exister et elle
existera, non seulement parce que c'est la volonté des
puissances qui ont assuré son indépendance en 1830 et
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des alliés qui font défendue de 1914 a 1918, mais aussi
parce que nous le voulons, Wallons et Flamands, animés
du même souffle de patriotisme, après avoir repoussé
ensemble l'envahisseur.
Je tiens a vous le déclarer, Messieurs, l'Académie
flamande reste fidèle aux traditions.
Elle a été créée dans le but de relever intellectuellement et moralement le peuple flamand, de donner satisfaction a ses aspirations légitimes au point de vue de sa
langue et de sa culture, et elle poursuivra ce but avec
conviction et persévérance.
Mais it n'entre pas dans son esprit de pousser a la
discorde, a la séparation, a la dislocation de la patrie.
Nous allons nous efforcer de rendre plus solides les
liens qui nous unissent, non pas par l'absorption, la domination de l'un par l'autre, mais par l'estime et le respect
mutuels, la reconnaissance des droits de chacun dans un
sentiment d'équité.
Permettez-moi de terminer, Messieurs, par quelques
paroles en langue flamande, notre seconde langue nationale, la langue de notre Académie, paroles que j'adresse
de tout coeur a cette assemblée :

Goed heil! en lang leve met ons te zamen
in broederschap en hooger geestelijk streven de
Koninklijke Academie van België!
Deze rede werd door al de aanwezigen met levendig
handgeklap begroet.
*
**

3°) Geneeskundige dienst bij het Leger. — Bij
brief van 24 Maart, verzocht de heer Minister van
Langsverdediging de Academie hem een driedubbele
lijst voor te stellen van burgerlijke geneesheeren, die als
ondervragers voor het Vlaamsch zouden kunnen geroe
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pen worden voor het examen A der militaire geneeheeren.
Werden door de Academie aangewezen, de heeren :
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der
Academie, te Gent;
Dr. SANO, bestuurder der Kolonie, te Gheel; en
Dr. TERLINCK, te Brussel.
Bij brieve van 1 Mei bericht de heer Minister van
Landsverdediging dat de heer Dr. TERLINCK, aangeduid
werd als werkend, en Dr. SANO als plaatsvervangend lid
van genoemde jury.
4°) Levensberichten van afgestorven Leden. —
Met het oog daarop deelt de Bestendige Secretaris mede
dat de Levensbeschrijving van de hieronder volgende
afgestorven leden nog altijd niet verschenen is :
1°) DÉSIRÉ DELCROIX, eerst opgedragen aan TH. COOPMAN,
thans aan den heer Is. TEIRLINCK ; - 2°) Dr. AM. DE Vos,
eerst Mr. JULIUS OBRIE, thans AD. DE CEULENEER ; (daar Prof.
DE CEULENEER in de onmogelijkheid is het Levensbericht te
schrijven belast de heer Dr. J. PERSIJN er zich mede); — 3°) Baron
J. DE BETHUNE, door Baron NAPOLEON DE PAUW; - 4°) JAN BROE-.
CKAERT, door denzelfde; •— 5°) Kan. Dr. H. CLAEYS, door Prof.
Dr. LEO VAN PUYVELDE ; ^-- 6°) THEO COOPMAN, door IS. TEIR
LINCK ; 7°) VICTOR DELA MONTAGNE, door GUSTAAF SEGERS;
(de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE neemt aan den heer
SEGERS te vervangen) ; — 8°) Mr. A. PRAYON VAN ZUYLEN,
door Prof. AD. DE CEULENEER; - 9°) Dr. JAN BOLS, door Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS; 10°) Prof. Dr. C. LECOUTERE, door
Dr. LEO GOEMANS ; - 11 °) ALF. DE COCK, door IS. TEIRLINCK;
— 12°) Dr. A. FIERENS, door Dr. L. GOEMANS ; -- 13°) Dr.
ABR. KUYPER, door G. SEGERS.

Niemand werd tot nog toe aangeduid voor het
schrijven van de volgende levensberichten :
IS. BAUWENS, briefwisselend lid; Sir JAMES MURRAY, W.
H. JAMES WEALE, Dr. J. H. J. KERN, H. P. G. QUACK, Dr.
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JOHAN WINKLER en Dr, J. VERDAM, allen buitenlandsche eerëleden, tijdens en sedert den oorlog overleden.

5°) Jubelfeesten Jef Denyn, te Mechelen. — Brief
van 24 April, waarbij het Inrichtings-comiteit der Jubelfeesten den Voorzitter der Academie uitnoodigt deel te
nemen aan het Beiaard-congres dat te dier gelegenheid
zal gehouden worden.
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. De heer Dr. J. MANSION,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter,
K. DE FLOU, Prof. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK, Mr. L.
WILLEMS, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Lidmaatschap der Commissie. — Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Baron N. DE PAUW.
Worden voorgesteld : l e candidaat, Dr. GOEMANS;
2e candidaat, Prof. VERMEYLEN.
b] Bijdrage tot de technische studie van het beroemd
XIIIe eeuwsch u Psalmboek van Peterborough ", door Dr.
SCHUYTEN (Antwerpen). ^-- Verslag door de heeren L. WILLEMS en Prof. A. DE CEULENEER.
Daar de Commissie oordeelt dat de studie in den
voorgelegden vorm niet geschikt is om opgenomen te
worden in de Verslagen en Mededeelingen, wordt zij
ter aanvulling aan den schrijver teruggezonden.
c] Shakespeare, studie door den heer TACO H. DE BEER,
buitenlandsch eerelid, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
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— De Commissie besluit deze studie aan het oordeel
van Prof. Logeman te onderwerpen.
d] Mededeeling door Prof. Dr. J. MANSION : Toponymische Kleinigheden : 1. Astanetum in Vlaanderen ; 2. De Vlamingstraat te Brugge; 3. Het begrip bodem in de Namenkunde.
— De Commissie stelt voor deze bijdrage in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:

Zijn aanwezig de heeren WATTEZ, voorzitter, Kan. Dr.
MUYLDERMANS, Kan. JOOS, DE CEULENEER, Dr. VANDEVELDE,
Dr. GOEMANS, JACOBS, Dr. PERSIJN, leden, Dr. SABBE, hospiteerend lid en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
De School en de Omgeving. Wetenschappelijke proefnemingen op de leerlingen. Verachterden en Meestbegaafden. Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS. ,- Spreker handelt
over de maatschappelijke invloeden, die storend op het volksonderricht en de volksopvoeding inwerken. De proefnemingen
op de leerlingen, welke ten doel hebben hunne verstandelijke
vermogens te bepalen, zijn veelal tijdverspilling, en bevorderen
de verstrooidheid. Het rangschikken der scholieren in verachterden en meestbegaafden is van kieschen aard en heeft al te
dikwijls erge gevolgen.
In de volksschool moeten AL de leerlingen de kennissen en
vaardigheden verwerven, die ALLEN later noodig hebben; het is
de plicht der onderwijzers er naar te streven ALLEN tot verstandige, zedelijke menschen en brave burgers op te voeden.
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•--- De heer Voorzitter stelt voor de lezing van den
heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie op te nemen. — Eenparig aangenomen, en
door de Academie, in pleno vergaderd, goedgekeurd.
DAGORDE.
1°) Wedstrijden voor 1922.. Lezing der verslagen. (Ingevolge art. 31 der Wet van 15 Maart 1887,
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 15 Maart 1891.)
De Vergadering beslist dat deze verslagen zullen
gedrukt en, vóór de Juni-vergadering, aan de heeren
werkende leden medegedeeld worden; een zelfde beslissing wordt genomen wat betreft de verslagen over den
wedstrijd van het Salsmans-Fonds, en die van het KAREL
BOURY-FONDS.

Wat de prijsvraag Klankleer van het Brusselsch
dialect betreft, kan het ingezonden antwoord niet in aanmerking komen, daar de prijsvraag niet voor 1922 maar
voor 1921 uitgeschreven was, en dus vóór 10 December
1920 diende beantwoord.
De Jury, aangesteld tot het beoordeelen dezer prijsvraag, bestond uit de heeren Prof. VERCOULLIE en Dr.
LEO GOEMANS. Zij besloten de prijsvraag aan te houden
voor een later te bepalen jaar.
De verslagen over den Beernaert-Prijskam p (5de tijdvak : 1920-1921), en over den wedstrijd tot vertaling der
Brabanconne, zullen na het verslag der Juni-vergadering
opgenomen worden.
2°) Plechtige Vergadering op Zondag 2 Juli. —
Vaststelling van het Programma. — Op voorstel van
het Bestuur, wordt het programma als volgt vastgesteld :
a) Openingsrede door den heer OMER WATTEZ,

bestuurder.
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Rede door den heer Dr. FRANS
VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoordiger, burgemeester van Antwerpen, briefwisselend lid der Academie.
c) Uitslag van de verkiezingen voor het Lidmaatschap der Academie.
d) Uitslag van de Academische Wedstrijden voor
het jaar 1922.
e) Afkondiging van den uitslag van den KAREL
BOURY-WEDSTRIJD voor 1922 ; — van den AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP (5de tijdvak : 1920-1921) ; — van den
SALSMANS-PRIJSKAMP ; ^— en van den wedstrijd voor
het vertalen der Brabangonne.
f) Hulde aan de afgestorven leden.
b) Taal en Volk.

*
**
3°) GEHEIME VERGADERING TE 21 /2 UUR : A. Verkiezing van een werkend lid tot vervanging vari
wijlen Baron NAP. DE PAUW. Worden door den heer
Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de HH. Isid.
Teirlinck en Prof. Dr. J. Mansion.
Wordt verkozen : Dr. MAURITS SABBE.
De heer OMER WATTEZ, bestuurder, wenscht de
heeren SABBE en PERSIJN geluk met hun verkiezing tot
werkend lid en hoopt dat zij in de toekomst zullen zijn
wat zij in 't verleden reeds waren : ijverige werkers voor
den groei en den bloei der Academie. — De heeren
SABBE en PERSIJN zeggen dank en beloven steeds hun
beste krachten voor de Academie veil te hebben.
B. Lidmaatschap der Academie. Candidaten worden voorgesteld :
a) Voor de plaatsen van briefwisselend lid open
door het afsterven van Dr. A. FIERENS, en door de
benoeming tot werkend lid van Dr. J. PERSIJN.
b)Voor de plaats van buitenlandsch eerelid open door
het afsterven van den heer FELIX DE COUSSEMAEKER,
te Rijsel (Frankrijk).
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4°) Lezing door den heer Gustaaf Segers : Gesprek
met Vondel in 1917. Spreker verhaalt een fantastisch
bezoek van den dichter den 17 November 1917, zijn drij
honderd dertigsten verjaardag. Vondel spreekt over de
bloedige oorlogen van zijnen tijd, over het wee dat zij
teweegbrachten, en de vreugde, welke het sluiten van
den Munsterschen vrede hem verschafte. Zijn verjaardag
geeft hem aanleiding om een terugblik op zijn veelbewogen leven te werpen. In eene lyrische ontboezeming
voorspelt hij de roemrijke toekomst van België.
— Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de
Academie de lezing van den heer G. Segers in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
De vergadering eindigt te 4 uur.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

568. — BESTRECK.
Met de beteekenis van Omvang, Omtrek (Omstreek,
Nabijheid, Buurt); Fr. Voisinage (Proximité). — Deken en eed
van het ambacht van den Smeden, te Brugge, hebben aan
zekeren J. van R. " verhuert een huerlieder huus..., daerin ten
" zelven tyde woonachtich was de wedewe van A... ".
Genoemde weduwe wordt verzocht te verhuizen, edoch zij
wil bedoeld huis niet ruimen, zeggende dat zij recht heeft
haren pacht uit te doen. Daarop beslissen deken en eed, ter
beschikking van J. van R. te stellen een andere woonste,
staande " in tbestreck ", in den omtrek, van gezegde " Smedestrate " :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten, Charters, oud
nr 4055, voorloopig blauw nr 9119 : " Ende hendelynghe vereenst ende
gheaccordeirt... als dat de zelve wedewe zoude blyven in tghebruyck
vanden huuse den tyt van heur huere gheduerende; dies zouden deken
en eedt den voorn. J. van R. besorghen een ander woonste omme
wyncle te moghen stellen jn tbestreck vande Smedestrate. beghinnende
van het Haentken (1) totter poorte (de Smedepoorte) ende ten ghelycken
pryse... " (Akte van Febr. 1583.)
569. — DWEERS LAENE.
Laan, Dreef, die dwars loopt. Onze collega KAREL DE FLOU
deelde ons den tekst hieronder mede :
Ommelooper van Schoore, ao 1667, fol. 82 : " Een stick..., hier
in liggende met een dweers laene oost bijden selven wal... "
EDW. GAILLIARD.

(1) L. Gilliodts -van Severen, Les registres des " Zestendeelen ",
blz, 217 : " Noch Smedestrate, noordzyde gaende westwaert... Thouchuys tHaentkin... ".

PRIJSVRAGEN
voor 1922,

VERSLAGEN DER KEURRADEN.
EERSTE PRIJSVRAAG.
Middelnederlandsche Taalkunde. — Een onderzoek naar den invloed van de regeering van het Beiersche
huis op het Middelnederlandsch.

Prijs : 1200 fr.
*
^*

Niet beantwoord.

TWEEDE PRIJSVRAAG.
Middelnederlandsch, — Verhandeling over het
Hollandsch dialect in de Middeleeuwen.
Prijs : 1200 fr.

Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk :
Die scriven soude int openbaer,
Dat eiken mensche te wille waer,
Die soude vro op moeten staen.
DIRC POTTER, Der Minnen Loep,

Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOLILLIE, Dr. L. GOEMANS en Dr.
J. SIMONS.
1 0) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
Ik heb den indruk dat steller van het antwoord de strekvan de verslagen over zijn eerste verhandeling, niet best
heeft begrepen.

king

Versl. 1922

35
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Hij geeft ons een verkorting van die eerste verhandeling,
zonder wijziging in de methode of in den opzet.
De eigenaardigheden van het Middelhollandsch blijven
daarbij nog altijd in het onbepaalde.
De detailfouten die ik in het handschrift aangestipt heb,
zijn bijna even talrijk als vroeger.
Voor een bekroning kan het stuk niet in aanmerking
komen.
2°) Verslag van Dr, L. GOEMANS.
Ik heb de eer naar mijn vorig verslag te verslag te verwijzen
en verklaar het ten volle eens te zijn met den 1sten verslaggever.
3°) Verslag van Dr. L. SIMONS,
Ik sluit mij aan bij de zienswijze van de vorige verslaggevers.
*

*

DERDE PRIJSVRAAG.
Geschiedenis. — Geschiedenis van het Lager
Onderwijs in België onder de Oostenrijksche Regeering.
(Uitsluitend van paedagogisch standpunt).
Prijs : 800 fr.
Niet beantwoord.
*

*

VIERDE PRIJSVRAAG.

Dialectstudie. Klankleer van het Gentsch dialect.
Prijs : 1200 fr.
*

Niet beantwoord.
*

VIJFDE PRIJSVRAAG.
Letterkunde. — De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en klankmetrum) in de
Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijs : 1200 fr.
Niet beantwoord.
*

*

--r
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ZESDE PRIJSVRAAG.
Vak- en Kunstwoorden.. Een vakwoordenlijst
van de Hoppeteelt, met opgave van Fransche, Duitsche
en Engelsche benamingen.
Prijs : 800 fr.
Twee antwoorden zijn ingekomen. Kenspreuken :
1°) Hopbouwkunde —f1 1.2°) Humulus non humilis.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld de
heeren : Prof. J. VERCOULLIE, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE
en ISID. TEIRLINCK.
1 0) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.

Van de twee antwoorden op deze prijsvraag ingezonden,
is Humulus non humilis verreweg het beste. Het lijkt het werk
van iemand die zoowel practisch als theoretisch goed beslagen is.
De beteekenisomschrijvingen der woorden zijn nauwkeurig, volledig en tevens algemeen bevattelijk. Ik heb geen
leemten ontdekt. Er zou nochtans een lijst moeten bijkomen
van de Fransche, Engelsche en Duitsche woorden die in het
werk opgenomen zijn.
De schrijver heeft gemeend steeds den meervoudsvorm der
naamwoorden en de hoofdtijden der werkwoorden te moeten
opgeven. Die kunnen, om ruimte te sparen, gevoeglijk wegblijven, want de meeste woorden van de lijst zijn algemeen gangbare woorden met bijzondere toepassing op de hoppeteelt :
buigingsvormen zijn dus maar aan te geven als ze van de normale Nederlandsche afwijken. Ik zou ook wenschen dat in de
samenstellingen met hoppe als eerste lid, de schrijver aan den
vorm hoppe i. p. v. hop de voorkeur gaf, daar die toch ten
onzent nagenoeg algemeen is.
Ik stel voor om Humulus non humilis te bekronen.
Het tweede antwoord is zeker ook niet zonder waarde.
Maar het is minder volledig dan het eerste en de beteekenisomschrijvingen zijn dikwijls minder goed geslaagd. De schrijver
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heeft ongelijk gehad als hoofdwoorden de Latijnsche i. p. v. de
Nederlandsche vakwoorden te gebruiken. Daaronder komen
soms fouten voor, als niet passende overeenkomst van een
bijvoeglijk naamwoord met zijn naamwoord, Middellat. woorden i. p. v. classieke (tarabrum voor terebra) of woorden die
niet bestaan (re frigare, continuere).
De schrijver schijnt wel in staat om van zijn bijdrage een
goed werk te maken, maar tegenover hetgeen de eerste mededinger geleverd heeft, ware het doelloos hem dit te vragen.
20) Verslag van Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Er worden twee verhandelingen als antwoord op het
opstellen van een vakwoordenlijst der Hoppeteelt aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie aangeboden.
De eerste heet : Verklarend Nederlandsch en vertalend
woordenboekje van de hoppeteelt, onder kenspreuk " Hoppeteelt ". De hoofdlijst geeft de Latijnsche woorden met de
Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche vertalingen,
met de noodige uitleggingen, en ook de uitdrukkingen in de

Vlaamsche dialecten. De tekst wordt met 26 lichtbeelden en
schetsen volledigd. De vier bijgevoegde lijsten bevatten de
Nederlandsch-Latijnsche, de Fransch-Latijnsche, de EngelschLatijnsche en de Duitsch-Latijnsche vertalingen.
De tweede heet : Vakwoordenlijst der Hopteelt met kenspreuk " Humulus non humilis ". Na een algemeene inleiding
met 32 schetsen, vangt de lijst aan, met de Nederlandsche
uitdrukkingen, de uitlegging daarvan, de Fransche, Engelsche
en Duitsche vertalingen, en de plaatselijke synoniemen. De
lijst zelf bedraagt nog eenige figuren.
De twee verhandelingen zijn goed doorgewerkt; men
voelt dat zij de vrucht zijn van de vlijtige studie van bevoegde
personen. De tweede verhandeling " Humulus non humilis "
staat echter hooger dan de eerste ; zij is zeer volledig en zeer
zorgvuldig opgesteld. Te vergeefs zocht ik daarin naar ontbrekende uitdrukkingen ; de figuren zijn wetenschappelijk juist.
Daarom ben ik van de zelfde meening als de geachte eerste
verslaggever, en met hem heb ik de eer voor te stellen den prijs
toe te kennen aan de vakwoordenlijst " Humulus non humilis ".
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3.) Verslag van den heer IS. TEIRLINCK.
Ik ben het eens met den eersten en den tweeden verslaggever :
De twee ingezonden antwoorden op de door de Academie
gestelde prijsvraag zijn goed, doch " Humulus non humilis "
heeft grooter waarde dan " Hoppeteelt ". Ik begrijp b. v. (1)
niet waarom Schr. van het laatste hs. het noodzakelijk heeft
geacht als hoofdlijst te beschouwen de Latijnsch-Nederland
sche en niet, zooals men 't verwachten mocht, de Nederlandsche
Latijnsche. Daardoor wordt de bruikbaarheid van zijn woordenboek gewis niet bevorderd. Want men mag toch niet
onderstellen dat Nederlandsche hoppekweekers en -handelaars
met de Latijnsche terminologie zouden bekend zijn. Prof. VERCOULLIE steunt, met reden, in zijn verslag op andere motieven
nog om zulks af te keuren. Niettemin heeft Schr. van " Hoppeteelt " soms beter gewerkt dan Schr. van " Humulus non
humilis ". Tot staving een paar goede dingen (2). Hij heeft nl.
vier woordenlijsten -- de andere heeft er maar éene : 1 . als
hoofdlijst een Latijnsch-Nederlandsch-Engelsche met beteekenisomschrijving en wetenschappelijke ophelderingen ; 2 . een
Nederlandsch-Latijnsche ; 3 . een Hoogduitsch-Latijnsche ; 4 . een
Engelsch-Latijnsche. En dat is uitstekend. Soms ook is hij
nauwkeuriger en klaarder dan zijn mededinger : men vergelijke
slechts de beschrijvingen der hoppevijanden en -ziekten in de
twee handschriften. Niettegenstaande die goede gedeelten staat
zijn werk stellig lager dan het ander, dat methodischer opgevat
en afgewerkt blijkt te zijn.
Bij de aan- en opmerkingen van de eerste twee verslaggevers wil ik hier een en ander voegen ; het zal misschien ten
goede komen, indien, hetgeen ik hoop, het bekroonde werk
ooit gedrukt wordt.
1. De twee ingezonden antwoorden mogen op volledigheid aanspraak maken. Doch --- en dat ligt wel in den aard
der zaak — eenige vaktermen ontbreken (3).
(1) Daar dit 2e hs. niet voor den prijs zal in aanmerking komen,
acht ik het noodeloos op andere min of meer groote gebreken te wijzen.
(2) Zie ook beneden.
(3) Lange opzoekingen in speciale werken over hoppeteelt heb ik
niet gedaan. Al wat volgt, heb ik in werken, die ik in mijn bezit heb,
zonder groote moeite gevonden.
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Bij de samenstellingen met hop(pe) als 1 e lid — 1 (1) heeft
er ongeveer 90, terwijl 2 a meer dan 210 heeft — kan men
nog voegen :
Uit Groot Ndl. Wdb : hop(pe)oogst, -pluk (niet in 1),
smaak ; en met -hop als 2e lid : markthop.
Uit CHOMEL (2) s. v. hop : hopbouwerij, -gaarde (naast
-tuin), -grond, -heuvel(tje), -plant (niet in 1). Ander termen uit
CHOMEL est in 1 ast, in 2 eest), honingdauw (1 heeft honigdauw, doch naast honig ook honing), planthout of zethout
(tuig waarmede men hop plant of zet), ste(e)king (het stekken),
spruitrank (3). CHOMEL somt vier hoppesoorten op : Bredasche
hop, Luiksche hop, Vlaamsche hop en Engelsche hop, doch
geeft geen nader verklaring.
Uit HEUKELS (4) : namen van hop (niet voorkomende in 1)
zijn ook : hoppekruid (in Walcheren), hupa (zonder plaatsaanduiding), koathoep (5) (in Zuid-Limb.), wiensels en wijnsels
(in Friesland).
2. Aangaande de hoppevijanden noteerde ik :
Hs. 1 geeft geen middelen ter bestrijding op. 't Ware
nuttig. 2 verwijst soms naar 't bekende werk van RITZEMA Bos,
Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen.
De wetenschappelijke benaming van de hopmijt is Tetranychus telarius (en niet tellarius als in 1). — De hopvloo is
wel een soort van Haltica (een springkevertje, vooral H. ole-

(1) Ik duid hs. " Humulus non humilis " met dit cijfer aan ; 2 is
het ander.
(2) Zijn bekend Wdb.
(3) CHOMEL spreekt nog van zeevlam, een hoppeziekte en verwijst
naar dat w. Ik heb het in zijn Wdb. te vergeefs onder de letter Z
gezocht.
(4) Wdb. van Ndl. Plantnamen.
(5) Hoep (korte oe) is de naam van de hop ook in Brab.; deze
vorm, evenals als eenige andere dialectische, komt in 1 en 2 onder H
niet voor. M. i, zou het toch nuttig zijn al de dialectische vaktermen
onder de betreffende beginletter op te geven (natuurlijk met korte verwijzing naar de lemmata, waar men de beteekenisverklaring zou kunnen
vinden). 1 doet het vaak, noch niet altijd.
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racea L), en niet, zooals 1 beweert Tetranychus tel(1)arius, die
een mijt is en tot de Arachniden behoort.
De meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca
Castagnei LPv. (naar den Franschen botanist Louis CASTAGNE,
die over Uredineeën schreef, in 1842)-; 1 schrijft verkeerd
castanei.
IJzermaal ontstaat op de hoppebladeren door Phragmidium humuli BARK. (1 schrijft onjuist Phragmddon, doch s. v.
roest juist Phragmidium).
Euacanthus interruptus L. is niet de " springende larve
van een soort vliegen ", zooals 1 aangeeft, wel een springcicade (1).
Worden vergeten (nl. in 1) de volgende hoppevijanden :
Agriotes lineatus L., de larve van een Elateride (springkever) (2).
Bij den hoofdvorm hoprups mochten nog aangehaald
worden Vanessa Io L. (LEUNIS, LAMEERE : ook in 2) ; Vanessa
urticae L. (LEUNIS ; ook in 2); Mamestra persicariae L. (LEUNIS; ook in 2); Orgyia pudibunda L. (LEUNIS); Phlogophora
meticulosa L. (LEUNIS); de rupsen van deze vlinders knagen
aan hoppebladeren. — En : Cosmopteryx Zieglerell Hb.,
het rupsje is een bladmoesvreter (LEUNIS), evenals Cosmopteryx
eximia HAW. (LAMEERE) ; - Gracilaria Pidella REUTTI, een
bladroller (LEuNis).
Ook de larve van een tweevleugelig insect, Agromyza
frontalis Mg., eveneens een bladmoesvreter (LEUNIS), komt niet
in 1 noch 2 voor.
Cuscuta Europaea L„ die met zijn sapzuigertjes de hop
zeer beschadigt, wordt s. v. warkruid in 1 aangehaald en onduidelijk beschreven ; doch deze phanerogame woekerplant heeft
meer dan éenen volksnaam (zie HEUKELS, ook PAQUE, Vl.
Volksnamen) en geen enkel wordt in 1 gevonden (sommige
echter in 2, die ook een vollediger beschrijving heeft) (3).
(1) LAMEERE, Faune de Belgique, II, 125.

A.

(2) LEUNIS, Synopsis der Ptlanzenkunde,
B. FRANCK, I I, par. 618.

vermeerderde uitg. van

(3) Schr. van 2 gewaagt nog van de volgende hoppebeschadigers
(in 1 niet vermeld) : slakken (Helix nemoralis, Limax agrestis), insecten
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de hop in Vlaanderen gekweekt. Zou Schr. hier niet eenige
historische gegevens kunnen bekend maken ? S. v. hommel
neemt hij b. v. een tekst op uit een oorkonde van 1252 die
bewijst dat de plant toen reeds in Vlaanderen gekweekt werd.
Andere teksten met juiste jaarbepaling komen me gewenscht
voor. Daartoe kunnen eenigszins van nut zijn b. v. de teksten
bij de namen die men in 't Mnl. Wdb. van VERDAM vermeld
vindt : hop en hoppe naast hoppe; hamhoppe, hoefhoppe.
ponthoppe (i. v. hop) ; hoppedrager, . gaerder, -geit, -cruy t,
-meester ; poppengroen, -sijs en -scip.
Beschikte de Academie over de noodige geldmiddelen, zoo
zou ik voorstellen beide antwoorden te bekronen en uit te
geven ; want 2 zou voor 1 een goede aanvulling zijn. Doch in
de huidige omstandigheden zal dat zeker niet mogelijk zijn.
Daarom sluit ik mij aan bij mijne geachte medeleden Prof. VERCOULLIE en Dr. VANDEVELDE : " Humulus non humilis " is
beter dan " Hoppeteelt " en verdient den eenigen uitgeloofden prijs.
*

**
ZEVENDE PRIJSVRAAG.
Vak- en Kunstwoorden, --r Eene volledige Vaken Kunstwoordenlijst der Bouwkunde met teekeningen
en met vermelding der gewesttermen en waar deze
gebruikt worden. Ook aanwijzing der Fransche, Hoogduitsche en Engelsche termen.

Prijs : 1200 fr.
Niet beantwoord.

(Plusia gamma, Capsus vandalicus, Hepialus lupulinus, Gortyna flavago
en de meikevermade); een duizendpooter (lulus) ; zwammen (Hendersonia lupuli, Fumagina lupuli, Septoria humuli, Synchytrium aureum.
Sphaerella erysiphina, Phyllosticta humuli, Mucor lupuli.
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Pater J. Saismans-Fonds.
PRIJSVRAAG VOOR 1922.
Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving, van al de nog bestaande, zoo
geschrevene als. gedrukte, liturgische boeken, welke vóór
het jaar 1600 in de verschillende kerken eener zelfde
Vlaamsche stad in gebruik waren, hetzij om den openbaren eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden te schikken en te regelen.

Prijs : 600 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk : In splendoribus sanctorum.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Kan. AM. JOOS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en
Dr. HUGO VERKIEST.
1 .) Verslag van Kan. AM. JOOS.

Het antwoord op de prijsvraag : Liturgische boeken, dat
tot leuze heeft In splendoribus sanctorum, is een verhandeling
over de liturgische boeken van de collegiale 0. L. Vrouwkerk
van Tongeren voor het concilie van Trente.
Om meer dan éen reden, waar de Schrijver met recht op
steunt, levert deze verzameling veel belang op voor de geschiedenis van de liturgie.
Onder die redenen dienen er vooral twee aangestipt :
1 .) Die boeken werden gebruikt, toen de beroemde liturgist Rodulphus de Rivo, deken van het kapittel te Tongeren
was.
2°) Maria, de Moeder Gods, werd in de 0. L. Vrouwkerk
te Tongeren op een bijzondere wijs vereerd en bezongen.
In het eerste deel, den inventaris, geeft Steller met zeer
veel zorg de beschrijving en de ontleding van de Tongersche
liturgische boeken.
Daaronder komen : 1 . handschriften met algemeene strekking, namelijk Liber Ordinarius en Liber statutorum; —
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2° Handschriften betreffende de Mis, namelijk Evangelieboek
(2 boeken), Graduale (2 b.) en Missale (ook 2 b.); — 3° Handschriften betreffende de koorgetijden, namelijk Antiphonarium
(2 b.), Passionate (2 b.), Homilieën en Sermoenen (2 b.), Klein
Antiphonarium (2 b.), Collectarius, Handboekje en Biblia ; -40 Handschriften met andere bestemmingen, namelijk Proces
sieboek (3 b.).
Uit deze opsomming blijkt dat de verzameling volledig
genoeg is om Steller toe te laten al de rubrieken op te geven
die in de 15de eeuw te Tongeren én in de Mis én in den brevier
gevolgd werden.
Die opgave komt voor in het tweede en het derde deel
van het antwoord, en de Schrijver geeft er blijk in van groote
belezenheid en veel kennis.
Niet minder belangrijk voor de geschiedenis van de toenmalige vereering der Heiligen, is het vierde deel, dat Liturgische
Kalenders tot titel draagt. Hier heeft Steller met hoogst te
waardeeren geduld getracht de verschillende invloeden, die op
de samenstelling der Tongersche kalenders gewerkt hebben,
zoo ver mogelijk op te sporen.
De verhandeling besluit met de beschrijving van eenige
oude gebruiken in de liturgie, waarvan de meeste bijzonderheden, zeer merkwaardig voor de geschiedenis, uit de ontlede
boeken geput zijn.
De Schrijver heeft drie uitgebreide tafels opgemaakt : een
bronnenlijst, een tekstenlijst, een zaken-. en personenlijst.
Bij het doorlezen van het handschrift ben ik hier en daar
gestuit op minder juiste uitdrukkingen, die echter alle bij een
nalezing licht te verbeteren zijn.
Het werk is waard door de Academie bekroond en uitgegeven te worden.
2°) Verslag van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Het handschrift over " De liturgische Boeken der Kollegiale 0. L. Vr. Kerk van Tongeren vóór het Concilie van
Trente " is ruim 260 blzz. in 8° groot.
Het schijnt me in alle opzichten zaakrijk. Het getuigt van
buitengewoon veel opzoeking, van groote belezenheid in het
vak, van onbetwistbaar meesterschap over de stof. De verdee-
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ling is klaar, de verhandeling of uitbreiding is bondig, wel geen
droge opsomming waar dit niet moet, doch ook geen nuttelooze
en misplaatste uitweiding. Bronnen zijn met zorg aangeduid, en
geschikte inhoudstafels zullen het raadplegen van het boek
gemakkelijk maken. Talrijke bijzonderheden zullen, ook door
de oningewijden in de katholieke liturgie, met belangstelling
worden vernomen, en, om geen andere hoofdstukken te noemen, zij gewezen op de liturgische kalenders, op de oude
gebruiken, en, over 't algemeen, op hetgeen de liturgie der
H. Mis aangaat. De verhandeling van den schrijver leidt ons
rond op een gebied onzer historie, waarop maar betrekkelijk
weinig werd ingezameld, en zeker in onze taal weinig werd
aan 't licht gebracht.
Ik zage met voldoening, dat het Salsmans-Fonds deze
belangrijke studie uitgave.
3°) Verslag van Dr. HUGO VERRIEST.
Te huis komend van eene reis naar Leuven heb ik in het
postkantoor van Vichte het antwoord vinden liggen op de
prijsvraag Liturgische Boeken met de leus In splendoribus
sanctorum, en met de beoordeelingen van Kan. Joos en Kan.
MUYLDERMANS. Niemand had mij daarover een woord gezeid,
maar ik heb verondersteld dat ik derde keurder was en heb
aandachtig het werk gelezen.

Kan. Joos noemt het " Eene verhandeling die veel belang
oplevert voor de geschiedenis van de liturgie ", ontleed het
werk, spreekt ervan met grooten lof, en zegt dat de schrijver
blijk geeft van groote belezenheid en veel kennis.
Kan. Muyldermans schrijft : " Het schijnt me in alle
opzichten zaakrijk. Het getuigt van buitengewoon veel opzoeking, van groote belezenheid in het vak, van onbetwistbaar
meesterschap over de stof. "
Geern zet ik mijnen naam onder die goedkeuring, en
getuige dat ik die bladzijden met groeiende nieuwsgierigheid en
bewondering gelezen heb.
Mag het boek gedrukt worden, het zal voor velen eene
veropenbaring zijn, het kerkelijk Christelijk leven van oudere
tijden in helder licht zetten, het worden van onze gebruiken
uitleggen, en het wegwijzen van onzen tijd, en zelfs uit den overvloed der inlichtingen den huidigen keer der liturgie wettigen.
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Karel Boury-Prijskamp+
PRIJSVRAAG VOOR 1922.
Het op muziek brengen van de vijf liederteksten,
die door de Academie, in vergadering van 16 juni 1920
bekroond werden.

Prijs : 250 fr.
Vijf antwoorden werden ingezonden. Kenspreuken :
1° Hou ende Trou.
(5 liederen)
2° Aart Uyterhei.
„
)
(
3° De noeste werker verrijkt. (
)
,,
4° Geen rijker kroon.....
(3
)
„
(2
5° Musica.
)
,,
Hebben bereidwillig aanvaard als verslaggevers op
te treden, de heeren : OSCAR ROELS, JEF VAN DER
MEULEN en FRANS UYTTENHOVE, toonkundigen te
Gent.
1 .) Verslag van den heer OSCAR ROELS.
Na een nauwkeurig onderzoek der liederen welke de
Academie aan mijne beoordeeling wel heeft willen onderwerpen, kom ik tot het besluit dat de inzendingen op de uitgeschreven prijsvraag, aan de verwachting niet beantwoorden.
Enkel de liederen ingezonden onder kenspreuk : Hou ende
Trou en deze onder vermelding Aart Uyterhei kunnen eenigszins onze aandacht boeien.
Hou ende Trou. De componist dezer reeks liederen heeft
aanleg ; vaak treft men gelukkig aangebrachte moderne toonovergangen aan, die getuigen van ingeboren harmonie-zin, maar
de prosodie is niet altijd onberispelijk.
Ook vraag ik me af, of die liederen wel geschikt zijn om
door kinderen gezangen te worden ?
Aart Uyterhei. De toondichter van deze reeks betitelt ze
" Kinder-kunstliederen ". Ook hij heeft aanleg, doch is technisch min beslagen dan de inzender van Hou ende Trou.
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De harmonizeering is doorgaans wat gewrongen ; de componist tracht oorspronkelijk te wezen, maar in het verwezenlijken der harmonieën is hij dikwijls onervaren.
De melodie heeft soms karakter, zooals blijkt in " De
Klokkendag '' ; jammer dat de harmonizeering zoo overladen
is; bij het refrein van dit lied zullen de maten 6/8 en 3/4 (in de
begeleiding) voorzeker hinderend werken op het eenvoudig
wijsje.
Wat de prosodie betreft : die laat ook soms te wenschen
over.
Al de liederen, onder kenspreuk " De noeste werker verrijkt " zijn in denzelfden zin opgevat, éentonig als rythmus en
banaal als melodie.
De drie liederen onder vermelding : " Geen rijker kroon
dan eigen schoon " munten niet uit door oorspronkelijkheid
evenals de twee liederen, kenspreuk : Musica.
In het tweede lied " De Klokkendag " heeft de componist
maar vrank in de begeleiding aan de baspartij het bekende
klokken-motief uit ", Parsifal " toevertrouwd :

Besluit : Enkel de inzendingen " Hou ende Trou " en
" Aart Uyterhei " kunnen vermeld worden doch, zijn ze
de bekroning waardig?
Naar mijn bescheiden meening : Neen.
2°) Verslag

van den heer JEF VAN DER MEULEN.

I. Hou ende Trou.
II. Aart Uyterhei.
III. De noeste werker verrijkt.
IV. Musica.
V. Geen rijker kroon dan eigen schoon.
Ik heb dit klassement gedaan volgens de kunstwaarde der
liederen. Maar mijns dunkens heeft geen enkel componist
voldaan aan de vereischten der prijsvraag van het Boury-Fonds
(Kinderliederenprijskamp).
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I. " Hou ende trou " en II. " Aart Uyterhei " hebben in
plaats van kinderliederen, kunstliederen willen voortbrengen.
De melodie bevat te veel gescheiden bewegingen en te moeilijke toonafstanden voor ongeoefende stemmen. --- III. " De
noeste werker verrijkt " komt het dichtst het doel nabij, maar
heeft aan de bewerking zijner liederen de noodige zorg niet
besteed. Zoo zijn b. v. de vier laatste maten van " De Blauwbes '' in het opgegeven tempo 96 = J onuitvoerbaar. —
IV. " Musica " mist oorspronkelijkheid. Het inzetmotief van
" De Klokkendag " is " ontleend " aan " Parsifal " (Wagner) ;
blz. 68 der zang- en klavierpartituur. --• V. " Geen rijker kroon
dan eigen schoon " is onbeduidend als muzikale waarde. " De
Blauwbes " is als opvatting totaal mislukt.
Daarbij laat over het algemeen de prosodie te wenschen over.
Hieronder eenige staaltjes
I. " Hou ende Trou ".

DE B^A UWBES

yt,,,ee, keiten,a
DE

K t, o

xK EN DAG

D E RE'I^V,STE SC/Ur
„.1•1=1,,,

_ o
't wil—

..

..

^
^.

4111111=111mis

— 555 —
II. " Aart Llyterhei ".
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III. De noeste werker verrijkt ".
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V. " Geen rijker kroon dan eigen schoon
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Mijn besluit is dus den Boury^prijs niet toe te kennen.
3.) Verslag van den heer P. FRANS UYTTENHOVE.
Na lezing van de verslagen mijner mede-juryleden en
nauwkeurig onderzoek van de ingezonden antwoorden, verklaar ik mij aan te sluiten bij de zienswijze van de twee vorige

verslaggevers.
BESLUIT DER JURY :

De ondergeteekenden, leden van de jury belast met het
beoordeelen van den " Boury-prijskamp '' door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven, vergaderd op heden
16 Mei 1922, na kennis genomen te hebben van hunne wederzijdsche verslagen, en na grondige bespreking verklaren dat
niet een reeks der ingezonden liederen de vereischte hoedanigheden bezit, om door de Academie bekroond te worden.
Nochtans zijn ze de meening toegedaan dat de inzenders
van de antwoorden onder kenspreuk :
" Hou ende Trou "
en " Aart Uyterhei "

ex aequo eene Eervolle snelding verdienen.
De Voorzitter,
OSCAR ROELS.

De Leden
JEF VAN DER MEULEN.

P. FRANS UYTTENHOVE.

TOPONYMISCHE KLEINIGHEDEN
DOOR

Prof. Dr. JOS. MANSION,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

1. ---r Astanetum in Vlaanderen.
In een lezenswaardig artikel van de onlangs gestichte
Revue beige de philologie et d'histoire heeft onze bekende

specialist in toponymie en in Waalsche philologie, prof. Feller
eene nieuwe en zeer belangwekkende verklaring voorgesteld
voor de talrijke plaatsnamen van het type Esneux, Staneux,
Assenois, enz. De aldaar voorkomende naamvormen zijn niet
uitsluitend Romaansch. Zoo zijn Astenet (bij Wallhorn ten Z.
van Aken), Essen (in de Rijnprovincie) in Duitschland gelegen,
hoewel de oudere vormen, door Feller aangehaald, duidelijk
op een lat.-rom. *Astanetum wijzen. Volgens den Luikschen
geleerde zou *astanus van p asta afgeleid zijn en de beteekenis
" bois de lance " aangenomen hebben, zoodat* astanetum une
" forêt de bois de lance '', zou zijn. Tegen deze scherpzinnige
en op zich zelf zeer aannemelijke verklaring van *Astanetum heb
ik niets in te brengen (1). Ook bestrijd ik geenszins de mogelijkheid van een Astanetum op Germaanschen bodem. De twee
boven aangehaalde namen laten dienaangaande geen twijfel
toe, hoe bevreemdend het ook moge schijnen dat de streek ten
Oosten van den Rijn, waar dus directe Latijnsche invloed heel
en al uitgesloten moest zijn, naamvormen van Latijnsch type
zou opleveren.
Anders is het gelegen met drie andere Germaansche plaatsnamen, die Feller eveneens bij Astanetum onderbrengt, nl.
Astene (0. Vla.) Assenede bij Eekloo (0. Vla.) Caggevinne(1) Wel in tegendeel ! Misschien zal het mijn Luikschen collega
interesseeren dat naar FóRST. 3 -JELL. I, 906 pages Flenithi d. i. Hildeshelm in N. Duitschland door J. Grimm met flea, jaculum, verbonden
wordt; -ithi is evenals -etum een verzamelsuffix.
Versl. 1922

36
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Assent (arr. Leuven) (1). Voor Astene hebben we bewijsplaatsen in het origineel uit de X e eeuw in het frg. Bland. en uit
de XIe in Trad. Bland. (2) waar men leest Astenneria mariscum
" meersch der Astenaars ", Astine Astene (bij FAYEN 39, 27-28
en 38, 16). Meer hierover in eene latere studie waar men
zal zien dat Astine zeker eene Germaansche afleiding is
van ast. Van een uitgang -anetum in dezen naam ontbreekt
elk spoor.
Voor Assent in Brabant kennen we spellingen Hasnoth,
Hasnoch, Asnoth. De oudste bron van 847 (zie M. G. H., SS.,
X, 373 ; Piot, Pagi p. 108) is ons alleen door late afschriften
bekend zoodat we in 't onzekere verkeeren aangaande de oorspronkelijke spelling, met of zonder h. Een ander Asnoth
echter, waarvan de ligging onbekend is, maar dat zeker in
Vlaanderen te zoeken is, komt voor in frg. Bland. 33, 5
[Xe eeuw], Trad. Bland. 32, 5 ; Ann. Bland. a° 820 [XIe eeuw].
Daar de Gentsche bronnen voor de bewaring van h in de
Xe eeuw nog zeer betrouwbaar zijn, kan de vorm Asnoth als
basis aangenomén worden.
Is nu Asnoth > Assent van Astanetum ? Zeer waarschijnlijk niet. Dat *Astanoth eerst *Astnoth en daarna Asnoth zou
worden, is aannemelijk, hoewel niet te bewijzen, daar we over
de syncope van middelklinkers in het Oudnederlandsch onvoldoende ingelicht zijn. Maar het is niet aan te nemen dat in de
IXe of Xe eeuw het lat. -etum, hetwelk eerst in de XIII e eeuw
in het Fransch -oit wordt, reeds door een Ondl. -oth zou vertegenwoordigd zijn. Veeleer is -6th (met spirantische -th als in
het Engelsch) een Ondl. suffix als in Farnoth (frg. Bland. 13, 16)
" plaats waar varen groeit ".
Dat (H)asnoth in Brabant wel Caggevinne-Assent is bewijst
de ligging in pago Hasbaniensi sive Dyostensi, dus in het land
van Diest en super /luvio Merbace (Miraeus I, 499), wat past
voor de Begijnenbeek die te Diest in de Demer loopt. Het
andere Assent (gehucht te Bueken, arr. Brussel), door Feller

(1) Feller spreekt van Assent onder Bueken, arr. Brussel, maar dit
is blijkbaar eene vergissing. Zie beneden.
(2) Deze en andere verkortingen zijn dezelfde als die door mij
gebruikt LEUV. BIIDR. XIII, blz. 10 vlg. in mijne studie over OudGentsche Namenkunde.
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genoemd is zeker in de bronnen van de abdij S. Truiden niet
bedoeld.
Assenede in Oost-Vlaanderen treedt op a° 1135 als Hasnetha DE MARNEFFE, Cartul. d'A f ighem n r 52; a° 1190 Hasnede
ibid. nr 210; a° 1199 Hasnetha ibid. nr 231. Daarna a° 1218
als Hasnede in een stuk van het S. Baafsklooster, Serrure
(nr 128) 102, 10. Andere en latere vormen in het Woordenboek
der Toponymie van DE FLOU s. v. Assenede. Al de oudere
bewijsplaatsen schrijven Hasnede met h. Dit is m. i. reeds voldoende om een verband met Astanetum uiterst twijfelachtig te
maken, daar er niet de minste kans bestaat dat basta tot Germaansche colonisten van Vlaanderen anders dan in den vorm
asfa zou bekend geworden zijn. Spellingen als Hasnoch voor
Assent zijn van veel lateren datum en komen voor in een stuk
waar ook Hotbertus meermaals voor Otbertus gespeld wordt.
Is Astin-, Asn-, Hasn- met Astanetum niet verwant, wat
met deze drie stammen begonnen ? Hierover is voorloopig geene
zekerheid te verkrijgen. Naast ast, tak, kent het Mhd. ast, het
bebouwen, asten (een akker) vruchtbaar maken ; got. asneis
daglooner, asans oogst, os. asna opbrengst, wijzen naar dezelfde
richting. Astene, Asnoth, zouden dus bebouwde gronden kunnen zijn. Een Astene in N. Brabant, een Ascine in Engern
(N. Duitschland) steunen de opvatting dat de naam Germaansch
is. Over Hasnetha kunnen slechts gewaagde gissingen gemaakt
worden maar geene is vermeteler dan er Astanetum achter te
zoeken, daar bij zulke veronderstelling noch de h noch de th
van het ondl. woord tot haar recht komen. De plaatsnaam
Landast dien FORST. 3 --JELL. II, 17 met Landas (arr. Douai, dép.
Nord) bij Orchies, gelijk stelt, schijnt hetzelfde element ast in
te houden. Buiten de bewijsplaatsen aldaar, treedt een Robertus
of Rotbertus de Landast als getuige op a° 1163 (v. LK. nr 281,
283) een Rogerus de Landast ibid. nr 285, een Gerardus de
Landast ca. 1183 Serrure (nr 68) 65, 10. Of we overal met het
Fransche Landas te doen hebben kan hier in het midden
gelaten worden. Maar het element ast in de samenstelling
land-ast spreekt zeer duidelijk voor het bestaan van een ondl.
*ast dat in beteekenis niet al te zeer van het mhd. ast moest
verschillen. Vgl. hiermee, voor de samenstelling met land,
landouwe, Landescautet (arr. Gent).
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2. — De Vlamingstraat te Brugge,
De Vlamingstraat te Brugge begint aan de Groote Markt
en loopt in bijna volle noordelijke richting naar de Vlamingbrug, die de plaats inneemt van de oude Vlamincporte.
Volgens Kan. Duclos zijn de namen Vlamincstrate, Vicus
Flamingorum en Vlamincporte, porta Flamingorum van af
de XIIIe eeuw bekend (teksten van 1268 tot 1318) (1). Deze
benamingen zullen vermoedelijk nog veel ouder zijn. Samenstellingen met den stam van het enkelvoud, waar gelijk hier
het meervoud bedoeld is (mndl. dietbrief register van veroordeelde dieven ; dief hanger beul; dierhont, jachthond ook voor
de hertenjacht; bontvoeder, opzichter over jachthonden ; wolfjager, jager van wolven, enz.) -- de beteekenis is immers vicus
Flamingorum, niet vicus Flamingi, zooals onder meer uit den
latijnschen naam blijkt — behooren tot de oudere periode der
taal (2). Welke Vlamingen nu hebben hun naam aan de poort
en aan de straat gegeven ? Op het eerste gezicht bevreemdt het
dat men in de hoofdstad van Vlaanderen een Vlamingenpoort
en -straat zou hebben : eene Brabanderspoort in Leuven of
Brussel, Henegouwerstraat in Bergen, schijnen evenmin op
hunne plaats in de hoofdstad van Brabant of Henegouwen.
Veeleer begrijpt men een dergelijken naam als bedoelde poort
of straat de gewone ingang of weg is voor vreemden die zich
naar de stad begeven. Zoo in Brussel de Naamsche Poort, de
Hallepoort, de Leuvensche Weg ; in Leuven de Naamsche,
Thiensche straat, de Geldenaaksche Vest, enz. A priori zal
men dus verwachten dat de Vlamincporte die poort is, waardoor de Vlamingen de stad binnenkomen, en de Vlamincstrate
de weg die hen naar de Groote Markt brengt. Het land dier
Vlamingen is dus buiten de Vlamincporte, d. w. z. ten Noorden
van Brugge te zoeken. Nu, door andere bronnen weten wij dat
(1) DUCLOS, Bruges, Histoire et Souvenirs, V. d. Vyvere-Petyt.
Bruges 1910, p. 517 en vlg.
(2) Hoewel hiervan geene speciale studie schijnt gemaakt te zijn,
kan men op het Nederlandsch toepassen wat Wilmanns (D. Gramm.
II2 524) van het Duitsch zegt : In derlteren Sprache uberwiegen bei
weitem die echten Composita... In Mhd. und besonders im Nhd. lagern
sich in immer breiteren Klassen die uneigentlichen.
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en hare inwoners van toepassing was. De naam Vlaminc heeft
hier bijgevolg zijne oorspronkelijke, zeer beperkte beteekenis
van kustbewoner. Op zich zelf genomen is dit wel geene groote
ontdekking ; maar het is nochtans interessant eene bevestiging
van de oudste localisatie der Vlamingen te vinden in eene
onverdachte Vlaamsche bron. De aardrijkskundige namen die
we in de latijnsche oorkonden en andere officieele stukken
vinden, komen niet altijd met de plaatselijke benamingen
overeen. Deels uit onwetendheid, deels uit behoefte aan meer
algemeene termen dan de zuiver locale gebruiken de kanselarijen aanwijzingen als pagus Gandensis, pagus Curtracensis,
Ardenna, pagus Osninge, enz. zonder daaraan altijd een
bepaalde beteekenis te hechten. Verwarringen en verkeerde
namen zijn namelijk te verwachten waar de tekst van een ver
afgelegen plaats afkomstig is. Zoo had de abdij Lorsch (niet
ver van Worms in het tegenwoordige Hessen) bezittingen tot
in Luxemburg, Echternach in Noord-Brabant, enz. In zulke
gevallen moet het ons niet bevreemden als zij die over verre
gewesten spreken hier of daar hunne geographische onwetendheid laten blijken. Een naam als Vlamincporte staat echter
buiten en boven elke verdenking. Daarom meende ik een oogenblik de aandacht er op te mogen vestigen.
De voorafgaande regels waren geschreven en werden
zooals boven voorgedragen in de Commissiezitting der Academie. Toen deed de heer DE FLOU mij opmerken dat naar zijne
opvatting Vlaming niet beteekent een mensch of menschen
maar wel eene plaats. Deze was nl. gelegen buiten de tegenwoordige vestingen, bij den vroegeren Vlamincdam en was
een lage moerassige grond. Zulk een Vlaminc bestond ook te
Boulogne, waar men eveneens een voie /lamengue (a° 1505)
en eene porie flamengue tegenkomt. Elders nog, in Vlaanderen en zelfs in Engeland schijnen er Vlaminc's (al. Flemings) bestaan te hebben met die zelfde beteekenis (1).
Hoe vroeg men echter de ware beteekenis dier woorden
(1) Is dat de oorsprong van het Vlemincksveld te Antwerpen dat
ook op een vroeger moeras kan gelegen hebben? J. M. --- Maar veld is
doorgaans dor heideland (DE FLou).
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vergat, bewijzen oude vertalingen als vicus Flamingorum.
Volgens DE FLOU is het echter zeer goed mogelijk dat de naam
Vlaminc van de plaats zou overgegaan zijn tot de streekbewoners, namelijk tot de inwoners van het gebied ten Noorden van
Brugge. De boven gegeven interpretatie zou eigenlijk eene
oude volksetymologie zijn.
3. --- Het begrip " bodem " in namen.

Dat een aantal persoons- en plaatsnamen met het woord
land samengesteld zijn, hoeft geen betoog. Landebertus, Landridus,
burga, Landgarda, Lanterus, (d. i. *Landhere), Lantfridus,
Lantwara, Landrada, Landricus, Lanthildis, e. a., zijn in de

vroege middeleeuwen zeer verbreid. Ook vindt men, meer in
Vlaanderen dan elders, namen die op land eindigen als : Ermenlandus,Fredelandus, Idelandus,Thegenlandus(Rolandus hoewel
Germaansch van oorsprong, schijnt vooral aan den Franschen
Roland zijn bijval te danken te hebben).
In persoonsnamen heeft het woord, naar het schijnt, zijn
gewone beteekenis : land berht is vermoedelijk u in het heele
land beroemd of schitterend ". Van deze en dergelijke benamingen uitgaande, is de stam land- dan verder in andere
samenstellingen gebruikt, ook zonder dat men aan de oorspronkelijke beteekenissen dacht.
In plaatsnamen als Landskauter (arr. Gent), oudste vermelding a° 1118 v. Lk. (n r 194), Landen (prov. Luik), Landast
boven blz. 559, is het woord eveneens zeer doorzichtig.
Daarentegen zijn Landegem (arr. Gent), waarvan een oude
vorm Landingehem (bron van 1037, v. Lk. nr 119) bewaard is
en Landergem, gehucht te Anzegem W. Vla. (oudste voorbeeld Landringehem v. Lk. nr 119), te beschouwen als afleidingen van persoonsnamen (b. v. Lando, Landricus).
Het begrip " land " dekt zich niet volkomen met bodem.
Bij een anderen stam schijnt wel deze beteekenis op den
voorgrond te treden, nl, in het nu volkomen verouderde
*oedel (ags. óthel, vaderland, ohd. uodal, grondbezit ijsl. ódhal,
erfelijk goed). Persoonsnamen als Odelricus of Uthelricus,
Othelbertus, Othelboldus, worden in Vlaanderen in de X e en
XIe eeuw aangetroffen. Buiten den eersten die onder den vorm
Ulricus grooten bijval genoot, zijn dergelijke namen zeldzamer
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dan de Land-namen, met welke zij anders veel overeenkomst
vertoonen. De beteekenisontwikkeling is vermoedelijk dezelfde
(Odel-bertus land-bekend, d. w. z. beroemd in zijn land of
misschien door zijn erfelijk bezit).
Als plaatsnaam is hier te noemen Oedelem arr. Brugge,
a° 1153 Lldellem DE MARNEFFE, Cartul, d'Afflighem nr 92.
FORST. 3-JELL. II 450 kent nog twee andere formaties die hiermee gelijk staan in Duitsche plaatsnamen (de vorm Odelenheim
wijst evenwel op een persoonsnaam). Oedelem is dus een heem
of landelijke woning die tevens een oedel, d. i. een grondbezit
is, misschien een allodiaal goed.
Oelegem (arr. Antwerpen) is naar FORST. 3 — JELL. 1269
reeds in de XIIe eeuw onder den vorm Olemghem overgeleverd. Zulks verbiedt ons de hypothese voorop te stellen dat
het zou zijn uit *Oedelinghem. In elk geval zal deze plaatsnaam
op een persoonsnaam teruggaan.
Misschien schuilt nog hier of daar oedel- in een plaatsnaam, maar dat blijkt bij mijn weten niet.
Bodem vinden we nog terug in het woord vloer. De oorspronkelijke beteekenis is vermoedelijk effen gemaakte grond,
hetzij als dorschvloer, hetzij voor eene woning. Vandaar eene
reeks ook zeer uiteenloopende beteekenissen (zoo beteekent flur
in het Duitsch veld, vlakte, grondgebied). Het zal ons dus niet
verbazen als persoonsnamen met vloer samengesteld worden
juist als met land of oedel. Deze namen zijn weinig talrijk en
worden meest (zoo door FeiRST. 2 511) met lat. Florus in verband gebracht. Dit is ten minste voor enkele zeker valsch. Dat
Florbertus abt te Gent in de VIIe eeuw, Florbertus bisschop
van Tongeren in de VIII e een half Latijnschen, half Germaanschen naam zouden gedragen hebben is niet zeer waarschijnlijk.
Dat Vloer in persoonsnamen mogelijk is bewijst de dorpsnaam
Vloerzegem (thans gemeente Smeerebbe-Vloerzegem, arr. Aalst
0. Vla.)
De oudste bewijsplaats Florsengem a° 1148 v. Lk (nr 238)
143, 18, laat aangaande de afleiding geen twijfel. De vorm is
van Flórsing-, patronymicum van *Flórsa. De spelling f
bewijst dat de naam niet eerst in 1148 is geboekt, want toen
was v voor oorspronkelijk anlautende f al lang in gebruik. De
spelling en uitspraak met oe in den modernen vorm wijzen op
vloer, niet op Florus als uitgangspunt. Bijgevolg is de moge-
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lijkheid van een persoonsnaam met vloer niet te loochenen en
dan zal de verklaring van Flór-bertus als synoniem van Landebertus moeilijk kunnen in twijfel getrokken worden. Eveneens
is Flor-(h)adus met vloer samengesteld.
In plaatsnamen buiten Vloerzegem (waar eigenlijk een
persoonsnaam het element vloer vertoont), komt vloer nog
elders voor. Zoo heet het Waalsche Flobecq (arr. Ath, Hen.)
in het Vlaamsch Vloersbergen. Het tweede bestanddeel weifelt
in de oude spellingen tusschen berg en beek, wat voortleeft in
den dubbelen Vlaamschen en Waalschen naam. Ook treedt
het eerste element deels met s, deels zonder s op (1). Maar het
schijnt wel degelijk vloer te zijn. Daar de beteekenis vloer, vlak
land, eerder met die van beek dan met het begrip berg te ver .
eenigen is, zou ik als oorspronkelijken vorm *Flór.beki vooropstellen, waaruit dan Flobecq ontstaan zou zijn terwijl
Vloersberge op vervormingen der oorspronkelijke gedaante
zou berusten (2).
Het mndl. vlet beteekent naar Verdam (Handwoordenboek) 1. platboomd vaartuig, 2. bodem, vloer, als zinnebeeld
van het domicilie. Denzelfden zin hebben ook ags. tlett, vloer,
huis, os. Plet, fleti, vertrek, huis, ohd. (lezzi, vloer, voorhuis,
ijsl. iet, huis. Hieruit schijnt mij een zeldzame persoonsnaam
als Fletwaldus v. I.A. (nr 10) 18, 14 te moeten verklaard worden.
De zin is " heer des huizes ". Fórstemann wil hierin het duistere
element --[lêd- van namen als Audo-1leda terugvinden. Zulke
namen met bewaarde wgerm. ê zijn op Frankischen bodem
vreemd (ontleend aan Gotisch of Ags. ?) en in elk geval weinig
doorzichtig. Daarom geef ik de voorkeur aan (let-., woning.
Op éene lijn met vloer en vlet schijnt *arin- te moeten
geplaatst worden, vgl. ijsl. arinn, haard ; ook verhoog, stelling,
mhd. ern, bodem, vloer, nhd. Ahren, voorhuis. Dit element
herkent men in persoonsnamen als Arintheus (Schtinfeld) en
andere (zie F6RST. 2 138 vlg., die hier, naar mijne bescheiden
meening, ten onrechte den wortel van arend zoekt). Ondl.

(1) Zie IS. TEIRLINCK, Toponymie
FORST. 3 -JELL. I, 912.

van den Reinaert, blz. 62 vlg.;

(2) Of Vleurgat (Elsene-Brussel) met vloer iets uitstaande heeft, heb
ik niet kunnen onderzoeken.
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Hernedus (met overtollige h) zouden alsdan direct te vergelijridus en namen
ken zijn met Landebertus, Othelboldus, Lantfridus
op -haidus (bij FiiRST.2 724).
Van eene patronymische afleiding Erembolding komt de
plaatsnaam Erembodegem (arr. Aalst, 0. Vl.) a° 1148 Herem-boldengem DE MARNEFFE, Cartul. Afflighem nr 79.
Hetzelfde begrip " effen gemaakte grond " hebben wij ten
slotte in mndl. boen, boene, zolder, verhoogde vloer, en in
boenen. Het uitgangspunt is hier weer vloer, d. i, platgestampte
grond, en etymologisch verband met baan, banen is waarschijnlijk. De wortel ban-, waarvan baan is afgeleid, beteekent
slaan, ook doodslaan (os. ohd. bano, ags. bona moordenaar).
Het mndl. boen vindt men onder ondl. vorm terug in Buonlara
frg. Bland. 33, 17 Boelaere onder Petegem bij Deinze (0. Vl.).
Verdere Boelare's zijn Neder- en Over-boelare arr. Aalst
(0. V1.); andere bij DE FLOU Woordenboek der Toponymie,
col. 204, vlg. Andere samenstellingen met boen zullen ongetwijfeld nog te vinden zijn, maar verwarringen met andere
stammen komen veelvuldig voor. De plaats geheeten Bonhove
Serrure (nr 160) 148, 1 en 13, het Boenhof a° 1439 genoemd
bij DE POTTER 5e r., Heldergem, blz. 2, kunnen op boen of boon
teruggaan. Maar Boendaal bij Brussel, geboorteplaats van
Jan van Boendale, is ongetwijfeld van boen af te leiden. Slechts
land en *oedel staan in de beteekenis " bodem " in namen
kundige werken geboekt. M. i. moeten hierbij de synoniemen
vloer, arin, vlet, boen nog gevoegd worden, die in beteekenis
en gebruik evenwijdig met de andere voorkomen.
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BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
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570. — BELOOP.
Is hetzelfde als Gebied (een uitgestrektheid grond waarop
b. v. eene bepaling toepasselijk is); Fr. Ressort, Circonscription. Er is spraak van de " Tiende tEckerghem " en van de
vaststelling van het gebied, of " ressort territorial ", waarop
deze zich uitstrekte :
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Bavon lez-Gand, blz. 65-67 :
" Int eerste dat niemen en heift, int beloop vander voorseide tiende,
eygen leen noch erve tiende vry... Dit es tbeloop vander tiende
tEckerghem ommegaens, also verre als so strect binnen Ghend ende
der buten... Ende al dat binnen desen beloope leeght es sculdich vuile
tiende... " (Begin XV e eeuw.)
In zake van wateringen, wijst dit woord op het Grondgebied, op de Omschrijving, Fr. Circonscription, d. w. z. op de
gezamenlijke gronden die van een gezegde watering deel
uitmaken en waarop het rechtsbeheer of de jurisdictie van
" d'heeren groote gelande van de wateringe " (1) zich uitstrekt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Sint-Donaas,
Charters, oud nr 6810, voorloopig blauw nr 1774 - : " Een gemety
proostlant, wesende saijlant, liggende binnen den ambachte van
Oostkercke ende inde prochie van Westcappelle, onder tbeloop vande
waterijnghe van Groot Reygarsvliet... " (Akte van 20 November 1685.)
Id., Fonds Brugsche Vrije, Charters, oud nr 6790, voorloopig
blauw nr 1754 : " Een behuysde hofs`ede..., groot..., ghestaen ende
ghelegen... ter prochie van Lapscheure, onder het beloop der waterynghe van Sint Jobspolders... " (Akte van 29 Augustus 1699.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Register... der Watering van Vladsloo-ambacht, uitgegeven
door den heer ALFRED RONSE (Brugge, 1912), blz. 6 : " Ende in
geschrifte gestelt, by ordre ende resolutie van d'heeren groote gelande
van de wateringe... ". Zie verder bij De Bo, Idiot., vo Gelande.

DE SCHOOL EN DE OIVICEVING
Wetenschappelijke Proefnemingen op de leerVerachterden
lingen der Lagere School,
en Meestbegaafden,
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GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ces simples pages, ces variantes sacrifiées
pour quelque chose de plus complet ou de
plus achevé : tout cela, si je ne m'abuse, peut
n'étre pas dépourvu d'intérét.
AUGUSTIN THIERRY.
En waarheid spreekt vergeefs voor die haar
niet verstaan.
BILDERDIJK.

Nooit werd over Volksonderwijs en Volksopvoeding
zooveel gesproken en geschreven als op onze dagen, nooit
werd daar zooveel belangstelling voor aan den dag gelegd,
werden daar zoovele millioenen aan besteed. En nochtans is
het moeilijk te ontkennen, dat de uitslagen, de wezenlijke, duurzame uitslagen,. zoomin van het volksonderricht, als van de
volksopvoeding, zijn, wat zij zouden moeten zijn, wat wij het
recht hebben er van te verwachten.
Het is dan ook een groot, een moeilijk werk. De wetenschap bevorderen, den wetenschappelijken geest onder de
uitverkoornen der natie versterken en uitbreiden, is eene heerlijke
taak ; zij moet en zal vele vruchten opleveren. Maar de kennissen en vaardigheden, die elkeen in het leven noodig heeft,
in de diepste lagen der bevolking doen doordringen, de harmonische geestesontwikkeling van allen versterken, de zedelijke,
verstandelijke, burgerlijke en vaderlandsche opvoeding van
allen wezenlijk doen voorwaarts schrijden, zoodat de blijvende
invloed niet kan geloochend worden, zich wezenlijk doet
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gevoelen ; dat is voor het minst even onontbeerlijk voor het
heil en de grootheid van den Staat. Het vordert zware geldelijke opofferingen, de belangstelling, doch nog in ruimer mate,
de medewerking, de toewijding van al de leden der samenleving,
natuurlijk in de eerste plaats van hen, die rechtstreeks met het
volksonderricht, met de volksopvoeding belast zijn ; van de
bestuurlijke en paedagogische overheden, van de onderwijzers.
Niemand heeft meer eerbied dan ik voor de wetenschap,
voor de zuivere, theoretische, zoowel als voor de proefondervindelijke wetenschap, hoewel ik daar niet in ingewijd ben.
Wat de zielkunde betreft, valt het niet te loochenen, dat het
onderricht daarop hoeft gegrond te zijn. In de normaalschool
is een ernstige leergang van aangepaste zielkunde volstrekt
onontbeerlijk.
De vaste wetten,welke het stichten der begrippen, het samenvloeien der zielsontwikkelingen, het versterken der verstandelijke
vermogens beheerschen, moeten in de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen bestudeerd worden ; doch altijd op
elementaire wijze, als aangepaste wetenschap, als basis der
methodiek. Doch de zuivere, abstracte psychologie, de studie
der verschillende stelsels, — want ik houd het er voor, dat wij
hier slechts voor stelsels staan — is in de Hoogeschool op hare
plaats. Dit neemt niets af van heure hooge waarde, en belet
ons geenszins te erkennen, dat zij voor de verrijking van den
menschelijken geest overvloedig en frisch wellende bronnen
oplevert. Als zelfonderricht is de studie der psychologie den
volksonderwijzer niet af te raden; zij kan hem nuttig zijn tot
zijne beroepsvolmaking. Toch denk ik dat hij zijnen tijd beter
kan besteden, dan aan de studie der verschillende psychologische en wijsgeerige stelsels. Ik kan mis zijn — maar dergelijke
studiën zijn voor den volksonderwijzer niet zonder gevaar ; zij
kunnen hem buiten zijnen werkkring rukken. Hij heeft de verheven taak de alzijdige ontwikkeling, de opvoeding van al de kinderen te behartigen, die hem zijn toevertrouwd. Hij is en blijft
lagere onderwijzer. Hij moet de reden van zijn doen en laten
kunnen nagaan, de werking van de vermogens der leerlingen
kunnen verklaren, zegt men. Ik blijf sceptisch, wantrouwig. Bij
al de geleerdheid, die hier aan den dag gelegd wordt, denk ik,
dat men voor het grootste gedeelte in den donkere tast.
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" Daar zijn schrijvers, die met eenen schedelmeter, zooals thans de
hoedenmakers gebruiken, de maat zouden willen nemen van onze
hersenkassen, om zoo doende de som op te maken van onze neigingen,
ons zedelijk gevoel en onze verstandelijke vermogens '' (1), zegt een
Engelsche schrijver.

In Goethe's FAUST slaat Mephistopheles, de onverbeterlijke spotter, het oerbeeld van den grinnikkenden duivel, den
nagel op den kop
Zwar ist's mit der Gedankenfabrik,
Wie mit einem Weber-Meisterstiick,
Wo Ein Tritt tausend Faden regt.
Die Schifflein herfiber hiniiber schiessen,
Die Faden ungesehen fliessen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlagt.
Der Philosoph, der tritt herein,
Und beweist euch, es musst' so sein :
Das Erst' war' so, das Zweite so,
Und drum das Dritt' und Vierte so,
Und wenn das Erst' und Zweit' nicht war',
Das Dritt' und Viert' war nimmermehr.
Das preisen die Schiller aller Orten,
Sind aber keine Weber geworden (2).
Zeker niet. De wever, die al de draden van zijn getouw
angstig onderzoekt, die wil nagaan hoe alles ineenzit, hoe zijn
spoel heen en weer schiet, zal het daarom niet verder in zijnen
stiel brengen ; wel indien hij flink, onverdroten, met zorg zijn
werk verricht. De onderwijzer, die den doctorstitel in de psychologische en philosophische wetenschappen verwerft, zal
daarom geen uitstekend volksleeraar en volksopvoeder zijn;
daartoe is paedago,gische tact noodig, liefde, toewijding tot zijn
ambt. Hij moet een apostel zijn, en kennen, goed kennen wat
hij kennen moet.
" Was man nicht weiss, " zegt Faust, " das eben brauchte man,
Und was man weiss, kann man nicht brauchen " (3).
(1) Help u zelf. Proeven van geestkracht en volharding uit het
leven van beroemde mannen, door Samuel Smiles. Uit het Engelsch :
blz. 300.
(2) Goethe's Faust. Erster Theil.
(3) Faust. Erster Theil.
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Daar is eene school welke leert, dat het kind het recht
heeft te weten waarom de meester dit of dat onderwijst of niet
onderwijst; waarom hij dit zus, en dat zoo onderwijst, waartoe
het geleerde moet dienen en andere zaken meer.
Neen ! Het is de verloochening van alle gezag, en de
ondergang van alle tucht. Ook strookt het niet met den ernst
van het onderwijs; het maakt van de leerlingen " raisonneurs ",
een erg gebrek op onze dagen. De kinderen moeten leeren, en
daarmee uit.
Kind, " zegt Friedrich Ruckert ", leer wat gij kunt, en
vraag niet waartoe het geleerde moet dienen. Thans hebt gij
slechts te leeren. Dat is het voorrecht, hetwelk de jeugd in het
leeren heeft : het wat staat dichtbij, en het waartoe ver af. Met
den ouderdom vergaat deze gemoedsgesteldheid : te leeren
zonder doel, waartoe het moet gebruikt worden. "
Paedagogie schuilt dikwijls waar men haar niet zou zoeken. In Weisheit des Brahmanen ligt zij voor het grijpen, en
wat ons verwondert vanwege den dichter van Geharnischten
Sonnette en Liebes f riihling. is, dat hij zich niet bij algemeens
voorschriften bepaalt, maar vaste wetten geeft : de paedagogie
van het gezond verstand.
Men oordeele : " Wanneer de onderwijzer er zich op
toelegt u door een bewijs iets aan het verstand te brengen,
(1) Ruckert, Weisheit des Brahmanen. Vierte Stufe, Schule 17.
Alle leerende poëzie is op onze dagen uit den booze. Ten einde over
de poëtische schoonheid van Ruckert's paedagogische lessen te laten
oordeelen, deel ik den oorspronkelijken tekst mede :
Kind, lerne was du kannst, and frage nicht wozu
Einst das Gelernte dient, fur jetzo lerne du,
Das ist der Vorzug, den die Jugend hat im Lernen,
Das ihr das Was steht nach, and das Wozu im Fernen.
Dem Alter nach and nach muss dieser Mut verrauchen,
Zu lernên ohne Zweck, wozu es sei zu brauchen.

Id. 189.
Wenn sich ein Lehrer miiht, urn etwas dir begreiflich
Zu machen durch Beweis, erwágst du alles reiflich;
Auf der Gedankenfahrt suchst du ihm nachzuschiffen,
Und endlich glaubest du, du habest es begriffen.
Hast du die Sache dann begriffen? Nur die Art
Hast du begriffen, wie der Lehrer sis gewahrt;
Bis dir begreiflich ward, dass, um sis zu gewahren
Auf define Art, du selbst ganz anders musst verfahren.
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gedachtenreis na te reizen, en ten slotte denkt gij, dat gij hem
begrepen hebt. Slechts de manier hebt gij begrepen, waarop de
onderwijzer ze heeft verklaard, tot het u begrijpelijk werd, dat
om ze u op uwe manier te verklaren, gij zelf gansch anders moet
te werk gaan " (1).
Heel waar. Het herinnert mij, wat Pastoor VERRIEST ons
in onze Commissie voor Onderwijs over een zijner professoren
mededeelde : " Wij bestudeerden het werk van den schrijver
niet, die ons werd verklaard, maar de manier waarop onze
professor dit verklaarde. "
Dit gebeurt al te veel.
Nog op eene plaats uit Weisheit des Brahmanen vestig ik
de aandacht : " Opmerkzaamheid, mijn zoon, beveel ik u vooral
aan; wees met ganscher ziele bij dat waar gij zijt. Wanneer gij
aan iets anders denkt, dan waar de onderwijzer over spreekt,
hoort gij hem maar half, en er blijft niets van in u over. Gelukkiglijk. hebt gij aan niets anders te denken, en kunt gij mij uwe
aandacht onverdeeld gunnen. Dat is het voorrecht, hetwelk de
knaap boven den man heeft, die zich van zelfstandig denken
niet meer kan vrijmaken. Bij alles wat hij hoort, heeft hij zoor
veel te denken, dat hij zijn volle gehoor niet aan het gehoorde
schenken kan. "
Nog eens : dat is gezonde, practische paedagogie.
Een der ergste hinderpalen, waarmede ons volksonderwijs, onze volksopvoeding te worstelen hebben, is de levenswijze, welke tegenwoordig zoozeer van het leeren aftrekt.
Wanneer ik onze hoofdstad bezoek, dat gewoel door de straten, dat gerots en gerij, dat spel der theaters, cinemas en
tingeltangels naga, wanneer ik de plakkaten, de uitstallingen
(1) 70.
Aufmerksamkeit, mein Sohn, ist was ich dir empfele :
Bei dem, wobei du bist, zu sein mit gamer Seele.
Wenn du an anders denkst, als was dein Lehrer spricht,
So horst du dies nur Kalb, and in dir haftet 's nicht.
Du aber brauchst zum Gluck an andres nicht zu denken,
Und kannst Aufmerksamkeit mir ungeteilte schenken,
Das ist der Vorzug, den der Knabe hat vor'n Mann,
Der eignen Denkens sich nicht mehr entschlagen kann.
Er hat bei allem, was er hort, soviel zu denken,
Dass er kein volt Gehór kann dem Gehórten schenken.
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in het oog krijg, over het politiek gedoe, de stakingen en
dergelijke dingen meer, lees, dan vraag ik mij af of daar wel de
noodige gemoedskalmte bestaat om ernstig te leeren. Zit dit
gejaagd leven niet in de ouders, in de kinderen, in de onderwijzers, in de onderwijzeressen ? Dringt het niet door de muren
der schoollokalen? Is zulk leven geen vijand van alle degelijk
onderwijs, van wezenlijke geestesontwikkeling? Oefent het
geen verderfelijken invloed uit op de opvoeding ? Dwaas zou
hij zijn, die er aan mocht twijfelen.
De velerlei afleidingen, welke het leven aanbiedt, doen aan
ons volksonderwijs, aan onze volksopvoeding veel kwaad. Ook
de oorlog en de naoorlogsche toestanden konden niet nalaten
hun verderfelijken invloed op beide uit te oefenen, en laten dit
ook niet na.
Het winstbejach, het streven naar stoffelijk genot, het
overdreven sport, de warrige partijtwisten zijn erge vijanden
van kalme gemoedsrust, van een degelijk volksonderwijs, van
eene gezonde volksopvoeding. Dit alles hangt in de lucht,
dringt als de kiemen eener besmettelijke ziekte in de onderwijzers, in de leerlingen, in het onderwijs, in de opvoeding.
Diep te betreuren is het dan ook, dat men den toestand
nog moedwillig verergert, en de verstrooidheid zelf in de
school brengt. Ik heb het oog op de zoogenaamde wetenschappelijke proefnemingen op de leerlingen, gewoonlijk " experiences " genoemd. Hier volgen een paar; zij worden in een
Belgisch paedagogisch tijdschrift uitvoerig besproken en aanbevolen (1). Er is kwestie van de plaatsing van de leerlingen in
de klasse. Hunne gehoorsterkte moest bepaald worden. Later
ook hunne gezichtsterkte. Eerst dacht men er aan al de leerlingen individueel te onderzoeken
(1) Les Annales Pédologiques belges, publiées par 1'Institut national
Beige de Pédologie, October-aflevering, 1913. Het tijdschrift heeft bijna
een officiëel karakter : het is geplaatst " Sous le Patronage du Gouvernement Beige et la Présidence d'honneur du Ministre des Sciences et
des Arts. Voorzitter van het Comiteit was, in 1913 althans, de heer
Directeur Generaal bij het Lager Onderwijs. De meeste leden van het
Comiteit waren vooraanstaande overheden van ons volksonderwijs.
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montre.
" Ce que nous imes ",
verklaart de proefnemer. Doch, eilaas :
" Trois élèves pouvaient a grand' peine être examines dans lespace
d'une heure ; et du train ou les expériences marchaient, il nous aurait
fallu l'année entière pour terminer les expériences d'une seule école " (1).
Men zou dus een heel jaar lang niets anders gedaan hebben
dan " experiences ". Voor het leeren bleef er geen tijd over.
Dat was toch wat al te kras.
Le procédé du Dr. Simon consiste en ceci :
Il laisse tomber d'une faible hauteur, toujours la méme (6 centimetres) des objets connus :
Régle, clé, pièce de 5 francs, verre de montre;
Lin bouchon, un sou, un clou, un crayon ;
Une épingle, une allumette, une pièce de 50 centimes, une gomme.
Les élèves doivent reconnaitre l'objet qui tombe.
Ik verzeker u, dat de jongens en meiskens pret zullen
hebben ; maar de geest om te leeren ?...
Doch zien wij verder :
Ces objets sont gradués en trois series, d'après leur poids :
Ire Série : règle, clé, pièce de 5 francs, verre de montre;
2me Série : bouchon, clou, sou, crayon ;
3me Série : épingle, allumette, pièce de 50 centimes, gomme.
Cette methode, a première vue, me parait très ingénieuse ; seulement
n'ayant pas eu jusqu'ici l'occasion de l'employer, je n'oserais pas me
prononcer sur sa valeur.
Une petite remarque cependant. Le Dr Simon ne parle pas du
placement des élèves. 11 est des lors evident qu'on ne pourrait pas
comparer entre eux, au point de vue de l'audition, deux enfants, dont
l'un serait placé a la dernière rangée et n'entendrait pas le bruit produit
par la chute dune gomme, et dont l'autre, placé a la première rangée,
entendrait ce même bruit " (2).
(1) Les Annales Pédologiques : blz. 10.
(2) Les Annales Pédologiques, 11.
Verel. 1922
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Dat gaapt als een oven.
Quoiqu'il en soit, gaat de proefnemer voort, nous avons eu recours
a la méthode de la voix chuchotée.

Vier, zes, acht of tien leerlingen maken eene serie uit. De
onderwijzer spreekt : de leerlingen schrijven op een blad papier
de woorden, die zij hebben verstaan.
" Il leur est spécialement recommandé de ne pas regarder le manre
pendant qu'il parle, cela pour éviter que les enfants ne lisent sur les
lévres de l'institeur les mots que celui-ci prononce. "
De proefnemer geeft met een potlood een tikje op de
bank :
" it laisse s'écouler un petit temps entre le moment
est donné et celui ou it chuchote le mot."

oil

le coup

Dat is eene doorslechte les. De leerlingen moeten den
onderwijzer onophoudelijk in 't oog hebben, hij mag nooit
chuchoteeren, en hij moet altijd duidelijk, geartikuleerd spreken.
Anders doen mag in de school nooit geduld worden.
De gezichtszin wordt op dezelfde manier gemeten. De
proefnemer teekent eenige figuurtjes op het bord; de leerlingen
moeten bewijzen dat zij die op verschillende afstanden kunnen
onderscheiden.
Doch, al deze proefnemingen zijn vieux jeu, Wij gaan
een aantal instrumenten doen kennen, die thans meest geprezen
worden (1).
Anthropométrie. — Te verkrijgen bij Mathieu te Parijs.
" Le compas d'épaisseur de Broca remplace avantageusement
le céphalomètre, instrument beaucoup plus compliqué ". Dan
heeft men de pelvimètres en de thoracomètres.
(1) Mensurations,Instruments,Méthodes,Résulta ts.Rapport présenté
par Melle le Docteur IOTEYKO. Etude de l'Enfance. Pédologie, I, 2-1.
Ik kan er niet genoeg op drukken ; ik bestrijd geene personen, maar
stelsels. De wetenschappelijke waarde van al deze proefnemingen laat
ik onaangeroerd ; ik verklaar mij gulweg onbevoegd, maar wat hunne
waarde voor het volksonderricht en de volksopvoeding betreft, houd ik
er het mijne over.
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Circulation. Respiration. — De pneumographes en sph yg.
mographes, door het huis Zimmermann (Leipzig) vervaardigd,
verdienen aanbevolen. Ook de spiromètre (Verdin) Boulitte
successeur. " Il permet des mensurations rapides. "
Méthode graphique. -- De kimographes van Zimmermann
" se recommandent tout particulièrement pour les besoins scolaires, par leur simplicité et leur prix modique. "
Mouvements. -- Hier wordt het gebruik van de dynamo
mètre en de dynamographe geprezen.
" L'ergographe de Mosso nous parait preferable a tous les
autres modes d'ergographes proposés. "
Sens cutanés. -- " L'esthésiomètre-glissière d'Eulenbourg
nous a toujours donné des résultats dans la pratique scolaire. "
Ook het model van Righini (Milanen) is aanbevelenswaardig.
" L'algésimètre Chéron (chez Boulitte) est un excellent
appareil et qui nous a rendu de grands services... Pour l'étude
des sens thermiques, l'arsenal des appareils se trouvant chez
Zimmermann sera utilement consulté. "
Sensibilité auditive. — LIn audiomètre facile a manier, dont
le son puisse rester constant, et qui ne nécessite pas l'emploi
de salles trop vastes, reste encore a trouver. L'emploi de la
montre ainsi que la voix humaine ne peut-être recommandé
que provisoirement. Nous croyons qu'un phonographe pourraft être employé comme audiomètre ; it est certain que la
distance a laquelle s'entend la voix humaine est la plus intéressante de toutes les mesures ; un phonographe-étalon rendrait
cette mesure très précise.
Sensibilité visuelle. Nous recommandons : 1° le tableau
optométrique décimal de Monoyer pour étudier l'acuité visuelle;
cette mesure très simple présente toutes les garanties nécessaires
de précision ; 2° pour l'étude du sens chromatique, les laines de
Holgrem, ainsi que les tables pseudo-isochromatiques de Stilling ; 3° pour la mesure du champ visuel, le campimètre de
Pizzoli (fabriqué par Righini a Milan).
Psychométrie. — L'éloge du chronographe de d'Arsonval
(fabriqué par Boulitte, successeur de Verdin, Paris) marquant
le temps en 1/200 eS de seconde, n'est plus a faire. Me-me dans
les laboratoires it est venu remplacer, le chronoscope de Hipp,
donnant le millième de seconde. Le chronographe d'Arsonval a
subi dernièrement de nouvelles améliorations. "
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Instrumenten, die het tweehonderste en zelfs het duizendste gedeelte eener seconde aanwijzen zijn zeker wonderen der
wetenschap, en in een laboratorium eener Universiteit zijn zij
stellig op hunne plaats. Maar in eene lagere school ? Zal men
die daar ook verklaren ? Is daar geen dringender, noodzakelijker
werk te verrichten?
" La maison Favarger, de Neuchatel, s'est créé une répu-.
cation universelle pour ses appareils d'horlogerie.
Pour la mesure du temps en cinquièmes de seconde, on
emploiera un chronographe simple; quand il s'agira d'enre-.
gistrer graphiquement, le chronographe de Jacquet est d'un
usage commode.
Des appareils de psycho-physique ont été fabriqués sur
les indications de Ch. Henry. Plusieurs d'entre eux pourraient
are appliqués aux études de pédologie. Pour la mesure des
sensations on consultera avec fruit la série des appareils imaginés par Toulouse, Vaschide et Piéron, ainsi que ceux de
Pizzoli (de Milan) (1). "
Ik kan het niet genoeg herhalen : dergelijke instrumenten,
dergelijke proefnemingen zijn op hunne plaats in de laboratoriums der hoogescholen. Wel blijf ik bij mijne meening, dat
men, wat het meten, het nagaan van de werking der verstandvermogens betreft, men in het blinde schermt, en waarschijnlijk
zal blijven schermen. Maar zelfs het zoeken, de poging is
wetenschappelijk werk.
Uit de lagere school wensch ik dergelijke dingen verwijderd te houden. Wat het meten van den gehoor- en gezichtszin
betreft, weten wij allen dat er haast in elke klasse hardhoorigen
en bijzichtigen, ordelievende en rumoerige leerlingen zijn. De
onderwijzer hoeft geene twee dagen les te geven of hij kent die
— behalve als hij de taal zijner leerlingen niet kent r--- en hij
plaatst de hardhoorigen, de bijzichtigen en de speelzieken op
de voorste, die met een normaal gehoor en gezicht en de ordelievenden op de achterste banken, en klaar is Kees.
Maar al die proefnemingen zijn slechts interessant voor de
proefnemers. Ook wel voor de leerlingen, in dezen zin, dat zij

(1) Etude de l'Enfance. Pédologie. Troisième Congrès international
d'Education familiale, 21 au 25 aout, Bruxelles, 1910. Rapport présenté
par Melle le Docteur Ioteyko. I-2-1.
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hen kunnen amuseeren, dat loochen ik niet. Op amuseeren,
daar komt het tegenwoordig veelal aan. Maar, behalve dat
wij in de lagere school voor die dingen geenen tijd hebben, zijn
onze leerlingen niet daar om zich te amuseeren. Zij zijn daar
om de zaken te leeren die zij later volstrekt noodig hebben, en
de tijd is hun daartoe karig toegemeten. Inspanning, toewijding,
zonder eene minuut te verliezen, wordt van den onderwijzer,
van de leerlingen gevorderd.
Al die vreemde dingen, welke met een gezond lager onderwijs, met eene degelijke volksopvoeding geen uitstaans hebben,
zijn niet alleen tijdvermorsing : zij vertroebelen de leerlingen,
vestigen de aandacht op andere zaken, dan waarop zij moet
gevestigd zijn en bevorderen de verstrooidheid, een duivel in
de school.
De leerling, ook de onderwijzer moet " mit ganzer Seele "
zijn bij hetgeen geleerd wordt ; zooniet geene uitslagen. En het
kwade is gauw aangewend. Ook moet de proefnemer danig
oppassen of de jongens en meiskens zullen hem in de doeken
leggen dat zijne oogen loopen. Een schoolbestuurder — van
hem mag men zeggen, dat, indien wij er velen bezaten, die zijne
bevoegdheid en toewijding hadden, ons volksonderwijs en
onze volksopvoeding met reuzenschreden zouden voortgaan —
vertelde mij : " Ik was wel verplicht dergelijke proefnemingen
te dulden, hoewel die comedie en tijdverspilling mij misselijk
maakten. Ik had opgemerkt, dat de jongens den geleerden man
schromelijk hadden bedrogen. De proefnemingen met den
krachtmeter, door mij op de leerlingen gedaan, en die geheel
andere uitslagen hadden opgeleverd dan de zijne, overtuigden
hem niet. Enkele weken later moest de vermoeidheid der hersens bepaald worden. Ik deed al de leerlingen der klasse stil
zitten. Zij mochten niet leeren. Dan kwam de geleerde, en
zette zich aan 't observeeren. De leerlingen hadden zich al te
zeer ingespannen. Het spelletje zette mij een pond goed bloed;
doch dat men ons volksonderwijs en onze volksontwikkeling
op verkeerde banen voert, stemde mij treurig.
*
**

Over de verachterde en meestbegaafde leerlingen, over
de noodzakelijkheid voor beiden een speciaal onderwijs in te
richten, wordt tegenwoordig in de paedagogische tijdschriften
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veel gehandeld ; ten voordeele der meestbegaafden werden zelfs
wettelijke verplichtingen voorgeschreven. In de vergadering
van den 12 den December 1912 van het " Institut national Beige
de Pédologie " bracht de heer SIMÊONS, hoofdinspecteur van
het lager onderwijs over het ressort Luik, verslag uit over het
stelsel, hetwelk de schoolraad Dr. SICKINGER te Mannheim in
voege heeft gebracht.
Het berust op de volgende grondbeginsels :
" Tout le monde sait que dans chaque classe, a cóté des élèves de
force et de capacité moyennes, avancant régulièrement, it y en a qui
feraient des progrès plus rapides, si Von pourait s'occuper exclusivement
d'eux : ils forment l'élite intellectuelle de l'école, la creme de la classe.
Mais il y en a d'autres aussi, qui malgré leur bonne volonté, ne sont pas
en état de suivre leurs condisciples ; en raison de causes extrinsèques ils
ne parviennent pas a s'assimiler les matières du programme ou du moms
n'atteignent le but que très difficilement. Brei, dans chaque école, dans
chaque classe, il y a TROIS catégories d'élèves : l'élite ; l'étude pour eux
est un jeu, ils donnent toute satisfaction a l'instituteur qui ne demanderait pas mieux que d'avancer avec eux seuls ; ils forment la téte de la
classe; " DIE AUSLESE, " disent les Allemands : it y a ensuite le corps,
ce sont les élèves ordinaires ; d'intelligence plus lente; l'instituteur doit
les stimuler davantage ; mais dociles et courageux, ils suivent parfaitement leurs condisciples plus vifs et plus éveillés ; il y a enfin la queue;
élèves faibles physiquement et psychiquement, ils constituent pour la
classe une charge, souvent un bois mort, et l'instituteur les abandonne
bientót après avoir essayé en vain de les entrainer. Its forment la
categorie des doubleurs " (1).
Dr. Stickinger neemt echter meer soorten van scholieren
aan, en plaatst die in evenveel verschillende klassen. De heer
Siméons geeft hun de volgende Fransche benamingen :
" 10 les enfants normalement doués, qui avancent régulièrement;
20 les élèves normalement faibles, dont l'avancement est irrégulier;
30 les élèves anormalement faibles, mais néanmoins éducables; 40 les
idiots et autres anormaux, inéducables ; 50 ceux que je pourrais appeler
surnormaux et qui après deux ou trois ans d'école, se distinguent par
leurs aptitudes spéciales; ils sont tout désignés pour suivre les cours
d'écoles supérieures ou pour étudier des matières facultatives a ajouter
au programme ordinaire, par exemple les langues étrangères (2). "
(1) Les Annales Pédologiques, janvier, 1913, blz. 8.
(2) Ibid.
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bestreden worden, want daarin ligt de oorsprong van veel
kwaad.
Eerst en vooral is het getal leerlingen, tot de categorieën
2 en 3 behoorende, groot ; in welke verhouding zijn zij nagenoeg tot de anderen ?
In de vergadering van den 24 December 1911 van het
Institut national Beige de Pédologie, zegde o.a. de heer Bestuur-S
der JONCKHEERE :
" En 1903 le Docteur Demoor et moi-même avons fait une enquête
dans les écoles primaires du bas de Ia ville de Bruxelles ; 765 élèves
furent soumis a l'enquête. Je passe sur les détails et j'arrive aux résultats : Il y avait dans ces deux écoles, garçonst filles réunis, 14.9,
c'est-à-dire environ 15 p. c. d'enfants en retard d'environ trois ans
dans leurs études. Nous les appelons " des arriérés pédagogiques ".
Je souligne le mot (1).

Den heer Bestuurder kwam dit cijfer hoog voor. Hij stelde
dus in een zeker aantal scholen van het land een onderzoek in ;
de onderwijzers en onderwijzeressen belastten zich daarmede.
10500 kinderen werden onderzocht. Uit het onderzoek bleek :
Que 10.5 p. c. des enfants étaient en retard d'au moins trois ans
dans leurs études (2).

Verder :
" Ce qui est exact, c'est que j'ai dit qu'il y avait dans notre pays
de 80.000 a 90.000 " arriérés pédagogiques ".
L'enseignement spécial pour arriérés pédagogiques est organisé a
Bruxelles, a Anvers et a Gand : il s'adresse a un total de 1200 enfants.
Donc : plus de 80.000 enfants ne trouvent pas a l'école ordinaire
le régime éducatif qui leur convient (3).

Daarover later.
De heer JONCKHEERE verklaart uitdrukkelijk, dat deze
80000 kinderen geene " abnormale kinderen " zijn; volgens
(1) Les Annales Pédologiques. Janvier, 1912, blz. 31.
(2) Ibid.
(3) Ibid., blz. 33. Te Brussel kost elk gewoon schoolkind jaarlijks
90 fr., elk kind der " bijzondere school " 150 frank. Te Antwerpen zijn
deze cijfers 76.25 en 233.25 fr. (Blz. 36).
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hem zijn zij toch in eene gewone lagere school niet op hunne
plaats.
Wat de eigenlijke " abnormale, in medisch opzicht achterlijke kinderen " betreft, daarover verklaart de heer JONCKHEERE dat de Société protectrice de l'Enfance anormale een
onderzoek heeft ingesteld in 1901 en in 1902. In het eerstgenoemde jaar ondervroeg men de geneesheeren van 25 gemeenten, in het tweede de vrederechters van gansch het land.
" On considérait comme enfants anormaux tous les anormaux
jusqu'à rage de 20 ans. Eh bien, ces deux enquêtes démontrent qu'il y
a dans notre pays un anormal par 850 habitants " (1).
Er zouden dus ongeveer 8.700 abnormalen zijn.
De studie van den heer SIMEoNS over het onderwijs aan
achterlijke kinderen is merkwaardig ; het kost mij geene moeite
dit te verklaren, hoewel ik zijne besluitselen niet bijtreed.
Enkele uittreksels :
" Et d'abord qu'entend-on par arriérés pédagogiques?
On considère comme arriéré !'enfant qui, ayant suivi régulièrement
l'école, se trouve être en retard de deux a trois ans sur ses condisciples.
Il est évident que le retard, observé chez un tel enfant doit avoir
sa cause, soit dans l'état mental ou physique du sujet, soit dans
d'autres causes intrinséques ou extrinséques a l'école, mais étrangéres a
!'enfant " (2).
Volgens sommige statistieken zou het getal " pedagogisch
achterlijken " in Frankrijk tot 1/2; in Duitschland tot 2; in
België tot 6 par 1000 bedragen. Dat is niet ernstig.
In het werk " L'Education des Enfants Anormaux. Rapports présentés a la VIe Section du IIIe Congrès International
d'Education Familiale tenu a Bruxelles en 1910 (3) " tref ik
eene bijdrage aan : " Les Enfants Anormaux. Rapport présenté
par MM. 0. MARQUANT et BOYAVAL. Instituteurs a Lille
waarin ik o. a. lees :
(1) Id., blz. 38.
(2)Les Annales Pédologiques. Octobre 1911, blz. 36.
(3) Bruxelles, Goemare, Imp. du Rol, Editeur. 21, Rue la Limite.
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" Sous le terme générique d'anormaux, dit M. Baguer (1), on désigne
le plus souvent tous les enfants qui sont placés -- intellectuellement ou
moralement -- au dessous ou a cóté des autres, ou bien ceux qui sont
atteints d'une infirmité entravant leur éducation, "
Les enfants anormaux, d'après cette définition comprendraient
donc les aveugles, les sourds-muets, les idiots, gáteux, crétins, imbéciles
et enfin les arriérés et les instables.
De verslaggevers houden zich slechts met deze twee laatste soorten van abnormalen bezig.
Zeggen wij, van nu af, dat er geen twijfel kan bestaan of
de eerstgenoemde categorieën zijn niet op hunne plaats in eene
gewone school. Een speciaal onderwijs is voor hen dringend
noodig. Over de arriérés et instables drukken de verslaggevers
zich aldus uit :
" L'arriéré est un élève qui, ayant suivi normalement la classe, se
trouve arriéré de deux a trois ans sur ses condisciples. Son état mental
est débile, son intelligence est lente, lourde, sa senbflité est atténuée.
Cet enfant a peu de gout pour l'étude, l'école l'ennuie, sa fréquentation
est irrégulière.
Les méthodes habituelles d'enseignement n'ont guère d'effets utiles
sur lui, elles ne lui font acquérir -- et combien péniblement! que
d'insuffisantes notions.
Over de instables heet het : L'instable est un enfant d'un caractère
incohérent ; sans esprit de suite, it manque d'équilibre mental. La
discipline de la classe ordinaire lui est insupportable. Il est nerveux,
mobile, irritable et perpétuellement met le trouble et le désordre autour
de lui. Son éloignement de l'école est d'une nécessité absolue pour luiméme, pour ses camarades et pour l'instituteur.
Nous trouvons dans la Revue de l'enseignement primaire, du
6 avril 1907, sous la signature Jibel, le portrait suivant pris sur le vif
des enfants instables. " En général ils ne peuvent tenir en place, ils
sont toujours en mouvement, font la navette entre le copain de gauche
et celui de droite, donnent un coup de pied par-ci, un coup de poing
par-la ; appellent le maitre en faisant claquer les doigts, renversent
l'encre ou se couchent sur la table, pour se relever tout d'un coup en
faisant des grimaces. Bref, ils troublent la classe et l'on est obligé après
bien des hésitions, des démarches et des punitions de les exclure définitivement de l'école '.' (2).
(1) M. Baguer est le distingué directeur de 1'Institut de sourdsmuets d'Asnières. Sa compétence, ses travaux et sa ténacité ont aidé
dans une large mesure ou vote de la loi du 15 avril 1904.
(2) L'Education des Enfants Anormaux. VI. 52-11.
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Volgens de heeren MARQUANT en BOYAVAL is voor de
ook een speciaal onderwijsstelsel onontbeerlijk.
Over de kwajongensstreken, door den heèr Jibel zoo
geestig verteld, heb ik voor het oogenblik slechts dit te zeggen :
bij sommige onderwijzers kunnen die gebeuren, en het zijn niet
alleen de instables, die ze zouden beproeven aan te vangen,
maar bij echte schoolmeesters zullen allen dit wel laten.
De verslaggevers schrijven : " Pour la ville de Lille il
n'est pas exagéré de dire que le chiffre des arriérés et des instables dépasse 800.
" D'après un rapport présenté par M. PAULSTRAUSS au
Sénat, le 25 décembre 1907, l'honorable rapporteur évaluait
pour la France le nombre total des anormaux de toute catégorie a 40,000 et le nombre des enfants arriérés et instables
a 20.000(1)."
Dus 20.000 verachterden voor gansch Frankrijk. En volgens den heer Jonckheere zouden er in Belgiè van 80 tot
90.000 zijn.
Weinig vleiend voor ons land.
Doch, wij hoeven er ons geenszins kwaad bloed om te
maken ; ik aarzel geen enkel oogenblik te verklaren, dat ik
deze laatste cijfers in geenen deele aanneem. Een der uitstekendste leden van ons onderwijzend personeel, die na veertien
jaar gemeenteonderwijzer in eene kleine gemeente geweest te
zijn, tot een der hoogste ambten is opgeklommen, verklaarde
mij, dat hij, in gansch zijne loopbaan slechts 3 verachterde leerlingen heeft gehad. Gedurende tien jaar dat ik lagere onderwijzer geweest ben te Leuven en te Antwerpen, heb ik er stellig
niet meer gehad. Al de lagere onderwijzers van onze Kempische
dorpen, die ik heb ondervraagd, zijn het eens in hunne verklaringen : waarlijk verachterden zijn zeer zeldzaam. Het is waar
dat de heeren MARQUANT en BOYAVAL verklaren, dat de verachterden talrijker zijn in de groote, in de nijverheidssteden dan
op het platte land, en dat geloof ik.
instables

Maar zouden wij niet mogen zeggen, dat velen, die van
deze zaken eene bijzondere studie hebben gemaakt, die diep
overtuigd zijn, dat speciale scholen volstrekt onontbeerlijk zijn,
(1) L'Education des Enfants Anormaux, VI. 52-11.
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zouden wij niet mogen zeggen, ik herhaal het, dat deze pedologen, zeer geleerde pedologen te goeder trouw, gelukkig zijn
te kunnen bewijzen, dat het getal verachterden groot, overgroot is ?
Daar is niets kwaadwilligs in dit vermoeden.
Wanneer moet een kind onder de verachterden gerekend
worden ? Als het 2 of 3 klassen achteruit is ? Waarom 2 of 3 ?
Zitten al de andere leerlingen in die klassen op hunne plaats?
Waaraan is de verachtering — men vergeve mij de woordsmederij ^- toe te schrijven ? Daar kunnen tal van oorzaken voor
zijn, meestal zoozeer verborgen, dat ze haast niet zijn na te
gaan. De verachtering is dikwijls slechts schijnbaar, zoodat de
schranderste onderwijzers en ouders zich daarover kunnen
bedriegen, en dit feitelijk niet zelden doen.
De verdeeling van Dr. Sickinger mist allen grond. Hij
rangschikt de leerlingen in 5 categorieën. Zeker is het verschil
van aanleg der bevolking eener klasse groot ; niet alleen zou ze
in meer dan 5 reeksen kunnen onderverdeeld worden ; op den
keper beschouwd, haast in zoovele als er leerlingen zijn. Van
nu af druk ik mijne overtuiging uit, dat in vele gevallen dit
onderscheid meer schijnbaar dan wezenlijk is. Eene zaak is
zeker ; moest een ander Bestuurder de rangschikking doen,
moesten andere onderwijzers met het onderricht belast worden, dan zouden de categorieën aldra heel anders samengesteld zijn.
Voor de zes eerste soorten van verachterden, door den
heer Baguer opgesomd, dringt een speciaal onderricht zich op.
Ik heb zulk onderricht aan idioten of half idioten te Lokeren
bijgewoond ; het was belangrijk. Maar de leerlingen in gewonen, verachterden en begaafden rangschikken, acht ik gevaarlijk,
en wil men het in geweten doen — wat hier meer dan elders
onontbeerlijk is -- haast ondoenlijk. Het stichten van scholen
voor verachterden acht ik eene kiesche, bij uitstek netelige
zaak. Voor de ouders is het pijnlijk dat hunne kinderen in de
klasse of in de school der verachterden geplaatst worden, en
voor de leerlingen zelf kan het de bron van vele onheilen zijn.
Zij loopen groot gevaar hun vertrouwen in eigen kracht te
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verliezen, de voornaamste, ik durf bijna zeggen de eenige
waarborg van wezenlijken vooruitgang. De onderwijzer kan
zich bedriegen, en feitelijk bedriegt hij zich dikwijls. De oorzaken van wezenlijke of schijnbare verachtering liggen vaak
buiten de leerlingen, niet zelden liggen zij in den onderwijzer;
meest altijd zijn zij diep verholen, en volstaat het ze te ontdekken om een ganschen ommekeer in de vorderingen van het
kind te bekomen. Maar als de ouders, als de onderwijzer, als
de leerlingen zelf overtuigd zijn dat dezen bekrompen, verachterd zijn, is alles verloren. Een leerling, een mensch, die zelf
overtuigd is, dat hij niet kan leeren, dat hij niet kan deugen,
kan onmogelijk bekwaam, deugdzaam worden.
Hooger zegde ik, dat de bekwaamste onderwijzer zich dikwijls bedriegt, wat de verstandsvermogens zijner leerlingen
betreft. Ook gebeurt het, dat jongens, die bij den aanvang
hunner schooljaren moeite in het leeren hadden, zich later
" herpakten ". Dank aan hunne volharding, aan hun zelfvertrouwen, ging het licht in hen op, want van nu af moet het gezegd :
de werkers winnen het op de overvliegers.
De heer Siméons schrijft in zijn verslag, dat Gauss (1),
Helmholtz en Newton als kinderen weinig begaafd waren.
(1) Wat Gauss betreft, denk ik dat de heer Siméons zich bedriegt.
Karel Frederik Gauss, een der grootste mathematiekers, Bestuurder der
Sterrewacht te Gottingen (1770-1855) trad op zijn 7de jaar in eene
lagere school van zijne geboortestad Brunswijk, en op zijn 1 le in het
gymnasium aldaar. " Hij gaf zulke duidelijke bewijzen van zijne groote
talenten, dat hij de opmerkzaamheid van Frederik-Willem-Ferdinand,
Hertog van Brunswijk op zich trok, die zijne verdere ontwikkeling op
allerlei wijze ondersteunde ". Brockhaus VII, 73.
Over de eerste leerjaren van den grooten physioloog Herman
Lodewijk Helmholtz, den schrijver van " Die Leire von den Tonemplndungen " zijn mij geene bijzonderheden bekend. Doch zijne loopbaan
schijnt mij aan te duiden, dat hij tot de begaafde leerlingen behoorde.
Het is echter niet onmogelijk, dat hij zijne wondere uitslagen slechts
aan zijn onvermoeiden werklust had te danken. Helmholtz werd den
31 Augustus 1821 te Potsdam geboren, en reeds in 1838, dus op zeventienjarigen ouderdom, was hij student aan het militair geneeskundig
instituut Frederik Willem te Berlijn. In 1842, aldus op een-en-twintigjarigen leeftijd, was hij hulpdoktor aan het gasthuis Charité te Berlijn,
en een jaar later krijgsdoktor te Potsdam. In 1848 was hij professor van
anatomie aan de kunstacademie te Berlijn, het volgende jaar professor
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over vermaarde botteriken, domme jongens, waarvan uitstekende mannen zijn gegroeid ", zegt Smiles, en hij haalt er eene
heele reeks aan. Dr. Lee, hoogleeraar in de Hebreeuwsche
taal te Cambridge, onderscheidde zich op eene armenschool te
Lognor bij Shrewsbury zoo weinig, dat de meester verklaarde
" maar zelden zoo eencn lompen jongen onder handen te hebben
gehad. " Isaac Barrow stond als knaap vermaard om zijne
koppigheid, vechtlust en afkeer van het leeren. Adam Clarke
werd door zijnen vader voor eenen domoor gehouden. Ionatham Swift, een der grootste Engelsche schrijvers, kon zijn
examen te Dublijn niet doen, en werd slechts bij gratie te
Oxford toegelaten. De welbekende Dr. Chalmers en Dr. Cook
waren als jongens op ééne school, en werden zOo stompzinnig
en zóó ondeugend bevonden, dat de meester het niet langer
met hen kon uithouden, en beiden als onverbeterlijke domkop
peu wegjoeg. De schitterende Sheridan toonde in zijne jeugd
zoo weinig aanleg, dat zijne moeder hem aan zijnen onderwijzer
voorstelde als eenen onleerzamen ezel. Met Walter Scott was
het al niet beter gesteld, en op de Edinburgsche hoogeschool
zeide professor Dalzeil van hem, dat hij een domoor zou
blijven. Chatterton werd naar zijne moeder teruggezonden als
een dwaas, van wien niets te maken was. Burns was als sterk
in de gymnastie maar traag in het leeren bekend, Goldsmidt
sprak van zich zelven als van eene plant, die laat bloeide.
Robert Cleve was een domoor en deugniet te gelijk, maar
steeds vol geestkracht, ook in het kwade. Zijne familie was
blij, toen zij hem naar Madras ingescheept had, en toch was
hij het, die de grondvesten heeft gelegd van Engelands macht
in Indië. Napoleon en Wellington waren beide lompe jongens
en onderscheidden zich op school volstrekt niet. Van den
eerste zegt de hertogin van Abrantes : " Hij was zeer gezond
en was voor het overige als andere jongens (1). "
der physiologie aan de hoogeschool te Konigsberg; van 1855 tot 1858
onderwees hij de anatomie en de physiologie te Bonn, van laatstgenoemd
jaar tot 1871 de physiologie te Heidelberg. In 1871 werd hij met den
cursus van physica aan de Universiteit te Berlijn belast. Mij komt het
voor, dat uit deze loopbaan blijkt, dat de geleerde zich van jongs af
prachtig ontwikkelde.
(1) Help u Zelf, blz. 332.

586 --Voorzichtig dus, ouders en opvoeders!
" Ouders, " aldus besluit Smiles zijn merkwaardig hoofdstuk :
Hulpmiddelen en Bezwaren, behooren hunne kinderen niet als broeikas-

planten op te brengen. Laat de ouders slechts geduldig waken en
wachten, met een goed voorbeeld voorgaan en de kinderen aan werkzaamheid gewennen, dan mogen zij het overige aan de Voorzienigheid
overlaten.
Een knaap met een gezond lichaamsgestel en mec lust tot den
arbeid, heeft vermogens genoeg om zich met kracht en gevolg op eigen
vorming toe te leggen (1).
Van het oprichten van speciale klassen of scholen voor
meestbegaafde leerlingen, zooals Dr. Sickinger dit verstaat, heb
ik hier nog niet gehoord. Het zou ook, volgens mij, niet goedgekeurd kunnen worden, daar het dezelfde slechte kanten heeft
als het tot stand brengen van leergangen voor verachterden,
wanneer beide niet met angstige omzichtigheid geschiedt, iets
wat uit den aard der zaak zelf, al te veel het geval is. Evenals
de klassen voor verachterden tot mismoed, moeten die voor
meestbegaafden bijna onvermijdelijk tot waanwijsheid stemmen.
Ook loopt de onderwijzer gevaar zich te bedriegen ; het kan
moeilijk vermeden worden. En of hij zich bedriegt of niet,
sleept het stelsel zelf erge gevolgen na zich. Eerst en vooral :
behalve dat het de leerlingen tot grootheidswaan verleidt, ontneemt het hun al te dikwijls den lust tot inspanning en ernstigen
arbeid, daar het hun de noodzakelijkheid daarvan niet doet
inzien. Zulk stelsel maakt de leerlingen lichtzinnig en oppervlakkig. Ook is de onderwijzer al te dikwijls mis : dit " gemakkelijk leeren " is in het geheel niet zelden schijn in plaats van
wezenlijkheid en geeft geenszins waarborgen voor ernstige
studie. Het is er ver van af dat de overvliegers het ver brengen
in de wereld, zelfs in de wetenschappelijke vakken.
" Hoe aardig de vertelseltjes ook zijn over de vroegrijpheid van
geniale menschen, toch blijft het waar dat vroegtijdige schranderheid
(1) Help u Zelf, blz. 325.
De groote Nederlandsche natuurkundige Van 't Hof, die eene
Europeesche beroemdheid geniet, was, als knaap, het tegenovergestelde
van een overvlieger.
Van La Fontaine lezen wij, " dat hij in zijne jeugd weinig leerde. "
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nog geene zekere belofte is van latere hooge verstandelijke ontwikkeling. Vroegrijpheid is even dikwijls een ziekteverschijnsel als eene
aanduiding van buitengewone geestvermogens. Wat wordt er toch van
al die kleine geleerden? Wat van die jongens, welke altijd de eerste
van hunne klas waren en met alle prijzen gingen strijken ? Volgt
hunnen levensloop eens en gij zult opmerken, dat de domme jongens,
die zij op school zoo hard vooruitliepen, hen later boven het hoofd
zijn gegroeid. De vlugge jongens worden beloond, maar de prijzen, die
zij door gemakkelijk leeren, winnen, brengen hun zelden veel zegen
aan. Het ware beter, zoo het pogen, het worstelen, het gehoorzamen
werd beloond ; want de knaap, die zijn best doet, al is hij door de
natuur slechts met geringen aanleg begiftigd, verdient de meeste aanmoediging " (1).
Gouden woorden, inderdaad.
De school hoeft eene afspiegeling te zijn van het werkelijk
leven, waar de menschen, hoe verschillend ook van karakter en
stand, broederlijk naast elkander wonen. Ook is de aanwezigheid van trage en vlugge leerlingen in eene klasse heilzaam
voor den goeden gang van gansch het onderwijs. De tragen
nopen den onderwijzer zijn onderricht klaar. bevattelijk te
maken, langzaam, geleidelijk, in den gang der grootste gelijkheid, zonder sprongen, voort te gaan. De noodzakelijkheid van
inspanning, van onverdroten werkzaamheid, van zelfwerkzaamheid vooral, doet zich op, en deze is onontbeerlijk, zelfs voor
de vlugsten. Dezen zijn eene wezenlijke hulp voor den leeraar,
daar zij de tragen medesleepen.
Ook begrijp ik niet goed waarom er slechts van verdeeling
en rangschikking, met het oog op het eigenlijk onderricht
spraak is. En met het oog op de opvoeding dan ? Evenals de
school tragen en vluggen bevat, bevat zij ook vlijtigen en
luien, ernstigen en lichtzinnigen, ordelievenden en speelvogels,
waarheidminnaars en leugenaars, eerlijken en kleine dief kens :
kortom, dezen hebben allerlei goede hoedanigheden, genen de
meest afwijkende gebreken. Zal men hier ook tot rangschikking, schifting overgaan? Men zou hiertoe voor het minst
even goede redenen kunnen aanhalen. De kleine cleptomanen,
de leugenaarkens, de rumoerigen apaart ! Zij moeten eene
(1) Help u Zelf, blz. 322.
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speciale opvoeding hebben. Hun karakter eischt eene speciale
opleiding, speciale zorg. Zij zijn een hinder voor de goeden,
die insgelijks in verschillende categorieën dienen geplaatst,
een volledigen leergang van moraal zouden krijgen, en het
ver brengen.
Hier ook zeg ik : neen.
Het gezond verstand schrijft dezelfde oplossing voor als
wat het eigenlijke onderricht betreft. Ja, evenals de aanleg, de
begaafdheid om te leeren, is het karakter, de zedelijkheid der
jongens en meiskens tot in het oneindige onderscheiden. Men
mag zeggen, dat men zoovele karakters als leerlingen heeft :
ik heb hier het oog op hunne zedelijkheid; dit woord in zijne
breede beteekenis gebruikt. Tal van gebreken ontdekt men in
de kinderen : leugenaarkens, snoepers, vooral snoepsters, die te
huis de handen niet uit de schuif kunnen houden, zijn in het
geheel niet zeldzaam, anderen zijn door de schoonste deugden,
door de edelste hoedanigheden gekenmerkt.
Moeten deze leerlingen van de deugnietjes gescheiden
worden? Nogmaals, neen. Zeker, dezen vragen meer zorg dan
genen, evenals de tragen meer toewijding dan de vluggen
eischen ; doch de kinderen zijn gelijk ze zijn, en het is de
edelste taak van den opvoeder licht in de bekrompen geesten
te doen schijnen en de deugnietjes op het goede pad te brengen. Daarbij, de ondeugende kinderen in eene afzonderlijke
klasse, en de goeden in eene andere plaatsen, zou voor beider
karaktervorming zulke erge gevolgen hebben als de klassen
voor verachterden en meestbegaafden voor hunne verstandelijke ontwikkeling. Een leerling, die zelf overtuigd is dat hij
tot de bekrompen of tot de overvliegers behoort, is zoo goed
als voor het leeren verloren, herhaal ik hier nog : hij, die denkt
dat hij de kiemen der misdaad in zich draagt, kan moeilijk op
het pad der deugd geraken, en hij, dien men in den waan
brengt, dat hij daar onwrikbaar vast op staat, loopt gevaar te
struikelen.
Het onderwijs der gewone leerlingen past niet voor idioten en medisch verachterden. Ook treft men kinderen aan, die
zoo ondeugend, zoo door en door bedorven zijn, dat hunne
aanwezigheid in de school voor de andere kinderen een ernstig
gevaar oplevert. Zij mogen daar ook niet geduld worden.

-589-Hunne plaats is in een verbeteringsgesticht. Het samenzijn van
vele ontaarde kinderen is zeker geen ideaal, ze afzonderen in
deugdzame huisgezinnen is stellig te verkiezen. Ik vraag u
verschooning, waarde Collegas, in deze bijzonderheden te
treden; doch gij zult mij die niet onthouden, daar de opvoeding van ons dierbaar volk uw hoogste belang gaande maakt.
Gij weet dat onze schoolkinderen de toekomstige vaders en
moeders onzer mannen en vrouwen zijn, en zijt overtuigd dat
de kracht en de waarde van den Staat ten slotte geheel af hankelijk is van de kracht en de waarde der burgers.
Dus al de schoolkinderen moeten de kennissen en vaardigheden verwerven, die zij later noodig hebben; allen moeten
tot zedelijke menschen, tot vaderlandlievende burgers worden
opgevoed. Het is eene moeilijke, harde taak, maar eene der
verhevenste, waaraan een man, die zijne krachten gevoelt, zich
kan wijden. Zij zal nooit geheel ten einde gebracht worden;
doch hij, die den afstand tusschen het ideaal en het bereikte
doel merkelijk verkort, verdient eene eereplaats onder de
nuttigste leden der maatschappij.
Wat de wettelijke bepalingen betrekkelijk het Fonds der
Meestbegaafden betreft, daarover lees ik in het verslag der
zitting van den Gemeenteraad der stad Lier :
" Dit Fonds, ingericht ter bevordering van de ontwikkeling van
behoe ft ige, begaafde studenten, is verplichtend. Steden met meer dan
20.000 inwoners kunnen een Fonds op eigen hand inrichten, de
andere gemeenten kunnen zich aansluiten bij een provinciaal Fonds ;
de gemeenten hoeven daarin tien (10) centiemen per inwoner en per
jaar bij te dragen ; de bijdrage zal echter jaarlijks met vijf (5) centiemen
verhoogd worden tot een maximum van dertig (30) centiemen (1) ".
In alle oprechtheid mag ik verklaren, dat ik voor de rol
van Jan Dwars niet den minsten aanleg gevoel ; en toch kan ik
met de werking van dit " Fonds voor Meestbegaafden " geenen vrede hebben.
(1) Zitting van den Oden Maart 1922.
Versl, 1922
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Hij, die een buitengewoon begaafden, onvermogenden
leerling in staat stelt wetenschappelijke studiën te doen, verricht een edel werk, op voorwaarde dat die leerling de noodige
vereischten bezit om te slagen. Want daartoe volstaan de
schitterendste geestesgaven geenszins.
Maar de zaak systematiseeren ? Andermaal, neen. Vele en
erge bezwaren doen zich hier op. Vooreerst om deze zoo
beknopt mogelijk uiteen te zetten : het verleidt bijna onvermijdelijk deze meestbegaafden tot grootheidswaan, en brengt den
onderwijzer in de zware bekoring zijn onderwijs voor hen in
te richten en aldus de lagere school heur karakter, heur doel te
doen verliezen, een hoofdgebrek, waar zij reeds fel aan lijdt.
Ook kan en zal de onderwijzer zich bedriegen, zal hij zich deerlijk bedriegen. Men houdt voor achterlijken, die het niet zijn,
en voor meestbegaafden, die er den schijn van hebben. En
evenals de eersten dikwijls ver gaan, verdrinken de anderen
niet zelden eer ze water gezien hebben. En bittere, pijnlijke
teleurstellingen staan hun te wachten.
De hoofdreden, waarom ik met deze nieuwigheid geenen
vrede heb, is deze : Ik ben van meening, dat het niet geraadzaam is de leerlingen onzer volksscholen aan te zetten wetenschappelijke studiën te doen, het lager onderwijs in die richting
te drijven, wat door de werking van dit Fonds voor het minst
te vreezen is.
Gij zijt een vijand van het volk, gij wilt het laag houden.
Hola, niet te luid? Juist omdat ik het wezenlijk geluk, den
opgang van ons volk behartig, draag ik dit " Fonds voor
Meestbegaafden " niet in mijn hart.
Een woord, dat men veel hoort, is dit : Deze jongen, dit
meisken leert te goed om te werken. Zij moeten met de geleerdheid den kost winnen. Dit is eene beweenlijke geestesafdwaling. Niemand is te geleerd om te werken ; geleerd in den
goeden zin. De volksschool moet er zich vooral op toeleggen
bekwame, verstandige arbeiders en ambachtslieden aan den
Staat te leveren. Daarom acht ik, dat het, op onzen tijd vooral,
de dringende plicht der lagere school is hare leerlingen tot den
arbeid, tot den handenarbeid op te leiden.
Men versta mij niet verkeerd. Ik herhaal nogmaals, dat ik
voor de wetenschap den diepsten eerbied gevoel. Ook weet en
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erken ik, dat op de banken der lagere school leerlingen, onbemiddelde leerlingen zitten, die de wetenschap tot roem zouden
verstrekken. Zij zijn de uitzondering, en moeten in de gelegenheid gesteld worden zich omhoog te werken. Waarlijk
begaafden, werkers; zij, die het heilig vuur in zich gevoelen,
zullen er komen, meest door eigen initiatief, trots alle moeilijkheden en hinderpalen ; ja, dezen zijn meest altijd hulpmiddelen
om hunnen weg te banen.
Elkeen heeft het recht zijnen maatschappelijken toestand
te verbeteren, en daarnaar te streven. Ook in een sto ffelijk
opzicht. Welnu, de ervaring heeft mij geleerd, dat het werk,
de handenarbeid, de nijverheid en landbouw de veiligste middelen zijn tot lotsverbetering, tot zedelijken opgang, tot heil
der maatschappij. Daar zijn te veel geleerden, of liever aspirant-geleerden, en te weinig, veel te weinig verstandige,
geschoolde ambachtslieden, die er nooit te veel kunnen zijn.
Op onzen tijd, dat de afkeer van den arbeid, van den
handenarbeid, zoovele onheilen aanricht, en dat de handenarbeid een der hoofdfaktoren van 's lands herstel is, moeten
allen, die zich om het heil van de individuën, van het volk, van
het vaderland bekreunen, medewerken om het karakter der
Volksschool ongeschonden te bewaren. Zij moet liefde voor
het werk, voor den plicht inboezemen, verstandige, deugdzame
menschen, vaderlandlievende burgers aan den Staat leveren.
Dat is hare taak.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

571..– BESTRECK.
Dit woord wijst op eene Onderverdeeling van een Ligger,
nl. op BESTRECK OFTE CAERTE :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Limburg-Stirum, nr 46, Terrier
Leckene van 1732: Derde tiende, nr 209: " Sevenste ende leste bestreck
ofte Caerte vande Mander thiende. 209... "
Id., id., Vierde tiende, nr 37 : " Tweede bestreck ofte Caerte
vande Steelants Coutterthiende, ligghende... "
Vgl. met BESTREK, bij L. De Bo.
572. — GRONDERE.
Met de beteekenis Grondeigenaar : in ons Gloss. a l'Inv.
Arch. Bruges en bij Verdam, wordt dit woord nl. onder den
vorm Grondenaer aangetroffen; in de Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1912, blz. 920, komen GRONDENARIS en
GRONDENERE voor, waarvan een ander voorbeeld bij Berten,
Cout. Vieuxbourg Gand, Intr., blz. 452. Wij hebben hieronder
den Vorm GRONDERE .:
W. H. James Weale, Les Eglises doyenné Dixmude, 2me partie,
Documents, blz. 280-281 : " J. gaf te sinen jaerghetide... viii s. sjaers...
up siin leengoed ligghende in prochie Lampernesse... Grondere, miin
here Martin van der Capelle, riddere.
S. gaf te sinen jaerghetide v s. sjaers, bezet up een walkin leen
goets, ligghende... Grondere, miin here Martin van der Capelle,
riddere. "
De vrouwelijke vorm is Grondighe :
Id., id., blz. 282: " K. gaf te haeren jaerghetide xij d... bezet up
i line lands ligghende... Ecclesia, grondighe. "
EDW. GAILLIARD.

GESPREK MET VONDEL IN 19T7
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Vergeef me, zoo ik sieraad weef onder de waarheid en
zoo ik mijne bladen ten deel versier met ander vermaak
als met het uwe:
TASSO.
Heer, hoelang, hoelang hebt gij besloten
Den aardboom tot een roof te geven aan de grooten,
Wier staatszucht 's volleks vleesch als roest het ijzer vreet ?
D'onschuldige gemeent, die staat op bloed en zweet,
Hun overdwaalsche pracht. Om met een pop te prijken,
De wijde wereld wordt een kerrekhof vol lijken,
Vol rottings en vol stanks.
VONDEL.
D'olijf behaagt mij boven den laurier.
Wat is de krijg een woest, verslindend dier!
VONDEL.
De heilige Eendracht is het zout,
Dat huis en stad in wezen houdt.
VONDEL,

Den 17 den November 1917, den drijhonderd dertigsten
verjaardag van Vondels geboorte. --y Sinds ruim drij jaar woedt
de verschrikkelijkste oorlog, waarvan de wereldgeschiedenis
getuigt. Sinds den derden November 1914, is ons dorp door
vijandelijke troepen bezet, zijn vijandelijke soldaten in mijne
woning ingekwartierd. Van mijne vrienden der Koninklijke
Vlaamsche Academie heb ik niet het minste naricht vernomen.
Het is avond ; ons dorp is in de volledigste duisternis gehuld.
De hagel klettert op mijne ruiten, de wind giert in de boomen
van mijnen hof. Op mijne kamer is het toch zoo warm, zoo
huiselijk ! De rolgordijnen zijn neergelaten ; mild valt het licht
op Vondels meesterstuk, waar ik troost in zoek in dezen
benarden tijd.
De deur wordt geopend : de groote dichter treedt binnen :
ik ken hem op het eerste zicht. Eer ik den tijd heb hem daartoe
uit te noodigen, neemt hij in eenen zetel tegenover mij plaats.
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" Ik bevind mij toch wel in de Zuidelijke Nederlanden ",
zegde hij, " en ik hoor op de trap Duitsch spreken ".
" Gij bevindt u in België, Vondel ", was mijn wederwoord, " doch wij werden op de snoodste wijze door Duitschland overvallen. Dat gij de Duitsche taal op de trap hebt
gehoord, komt hierbij, dat het in mijne woning is toegegaan
gelijk in het Karthuizers Klooster, waar gij in GIJSBRECHT VAN
AMSTEL van spreekt. Diedrik van Haarlem, maarschalk, biedt
zich aan. Willebord, Vader van 't Klooster, staat hem te
woord :
Gij zijt mij wellekom, al komt gij ongebeden,
'k Verwachtte u t'avond niet, en luister naar de reden,
Dat gij dus schichtig keert : daar is wat meer aan vast.
Wat antwoordt Diedrik ?
Zonder de minste aarzeling viel Vondel in :
'k Verzoek alleen aan u, en dat door Egmonds last,
Of ik wat krijgsvolk mag te nacht in 't klooster leggen.
Het is een krijgsmans beê, gij moogt die niet ontzeggen.
Ik, heel begeering om het tooneel voort te zetten, nam de
rol van Willebord over :
'k Geloof, gij deunt met mij (1).
De dichter vatte vuur in den persoon van Diedrik :
't Is errenst, en geen spel,
En Egmonds eigen last. Hij gaf me dit bevel.
Het tooneel werd voortgezet : om u te waarheid te zeggen
had ik er niet weinig deugd van, en, er was geen twijfel aan, de
dichter niet minder.
Ik, als Willebord :
Hoe zal men dit verstaan? Heeft Egmond dat bevolen ?
Hij stak nooit Godshuis aan, noch zocht zich bij de kolen
Te warmen van dat vier. 't Is enkel misverstand.
Gij zijt mij wellekom, mijnheer, daar is mijn hand.
(1) Gij deunt met mij : Deunen : Spelen, schertsen, mallen.
Wdb. der Ned. Taal. III, blz. 2462. Dus ongeveer : Gij houdt mij voor
den aap.

595'k Zal u en uwen stoet gewillig innelaten.
Maar 't Godshuis op te doen baldadigen soldaten
Of ruitren, 'k lij het niet : 'k vermag 't met geen gemoed.
Het klooster is Gods erf en Jesus' eigen goed.
Die kloosters raakt, die raakt den appel van Gods oogen.
Heer overste, geloof, 't is buiten ons vermogen.

Vondel : Diedrik speelde den fijnaard :
't Is om een uur of twee te doen, ten hoogste drij.
Ik blijf u borg, en hou uw kerk en klooster vrij
Van overlast en scha, en zal de boosheid straffen.
" Juist zoo spraken de officieren, die hier manschappen
kwamen inkwartieren ", zei ik. Maar ik wilde de gelegenheid
niet missen Vondel verder in zijn treurspel te hooren.
Ik hernam dus mijne rol :
Met krijgsmans borrechtocht en heb ik niet te schaffen,
Al was 't de veldheer zelf, ik zei 't hem in 't gezicht (1).
Dit is een overoud en vorstelijk gesticht,
Verzorgd in vreê en krijg met zegelen en brieven,
Dat wie het kwetst, gedenk' een vorst des Rijks te grieven,
Die zeit : hij raakt mijn kroon, wie 't Godshuis iets misdoet.
Sint-Andries is 't gewijd. 't En past geen krijgsmans voet.
't Zij ver, dat Diedrik nu 's Karthuizers vijand veerde.
Twee Alexanders zelfs, de vierde en ook de derde,
Gelijk de tweede Urbaan, bevestigden dit slag
Van Godsdienst, daar men Bruin wel d'eer van geven mag (2).
Ja, opdat geen gerucht zou steuren ons gemoeden,
Mag niemand deze plaats, beneden honderd roeden,
Betimmeren, veel min bezwaren met den last,
Dien d'oorlog na zich sleept, of eenig oorlogsgast.
Wij staan op keizerlijke en pauselijke wetten.

(1) Ik zei 't hem in 't gezicht. Eene echt Vlaamsche uitdrukking.
Daar lag stellig eene Sinjoorsche tint in V. uitspraak.
(2) Alexander IV, III, Urbaan II, Bruin. De pausen Alexander III
(1159-1181). Alexander IV (1254-1261). Urbanus II (1088-1099). Zie
Chronologie universelle par Ch. Dreyss. Liste Chronologique de
Dynasties et d'Etats. Papes : blz. 910.
Bruin : de heilige Bruno (1040-1101), de stichter van 't Karthuizersorde. Men heeft hier nogmaals de gelegenheid Vondels belezenheid te
bewonderen.
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" Wetten "! riep de dichter, niet weinig sarkastisch. Daar
bekreunden de kerels zich niet om. Het ging toen, gelijk het
hoogstwaarschijnlijk hier is toegegaan :

De wetten zwijgen stil voor wapens en trompetten.
De nood breekt wet (1) : gij moogt op geene wetten staan.
Willebord gaf den moed nog niet op. Ik zette zijne rol
voort :
Het zij daarmee zoo 't wil, men opent nu geen poort,
't Is Kersmis, 't klooster viert Gods vroolijke geboort,
De hoogste feest van 't jaar; dus laat dit werrek steken.
Vondel, als Diedrik :
Karthuizer, hier en geldt geen prevelen, noch preêken,
Bewillig mijn verzoek, en sta mijn bede toe,
Of anders lij, dat ik het ongebeden doe.
De tijd verloopt, 't is spa : daar komen mijn soldaten.
Willebord dreigt Diedrik met het helsche vuur :
'k Getroost mij eer de dood, dan ik dit toe zal laten.
Wat, wilt gij 't helsche vier op uwe halzen laan ?
" De verwaten kerel spot met de waarschuwing van den
vromen Vader ', hij dreigt het klooster in brand te steken :
't Sa mannen, vaart vrij voort, en steekt het klooster aan,
't Is koud, zoo mogen wij ons bij de kolen warmen.
« Dan geeft Willebord toe ", besloot ik :
Och maarschalk, hou gemak, en wil u toch erbarmen :
't En is geen Christen mensch, die brand in kloosters sticht.
Al wat het Godshuis heeft, huisvesting, vier en licht,
En spijs en drank, het is voor 't krijgsvolk al ten beste.
" Het feit is voltrokken ", zei Vondel. Diedrik geeft het
bevel :
Nu, mannen, trekt vrij in, trekt voor, ik blijf de leste (2).
(1) De nood breekt wet : Is dit niet volkomen hetzelfde als het
beruchte : Noth keent kein Gebot!
(2) Gijsbrecht van Amstel. Tweede bedrijf, tweede tooneel.
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" Juist zoo ging het hier, Vondel ", zei ik. " En bij de
bedreiging uwe woning in brand te steken, bleef het niet altijd :
verre van daar ! Ook sprak men niet van den vijand voor een
uur of twee, ten hoogste drij, in te kwartieren ; sinds ruim drij
jaar nestelen zij in mijn huis, evenals in schier alle huizen dezer
gemeente. En, indien ik u een verzoek mag doen, spreek niet te
luid, want, moesten mijne gasten vernemen, dat gij mij de
weergalooze eer bewijst mij een bezoek te brengen, zouden zij
u uwen pasbrief vragen, en in geval gij dien niet kondet toonen,
u niettegenstaande uwen hoogen ouderdom, niettegenstaande
gij de roem van gansch uw volk zijt, gevankelijk medevoe gen. "
Vondel dempte een weinig de stem, en hernam : " Heel
Europa is, naar gij zegt, door den dollen krijg beroerd; ik ook
heb zulke verschrikkelijke tijden beleefd. "
Ik zag, dat de dichter zijne verzen ging voordragen, en
wist bij ondervinding dat hij zich door zijne geestdrift liet
medesleepen, daar het de eerste maal niet was dat ik zijn
bezoek ontving. Doch ik had de buitendeur met geweld hooren
toeslaan die lieden konden niets zonder geweld doen —;
zij waren dus uitgegaan. Ik was gerust gesteld, en zou een
kunstgenot zonder weerga smaken ; zij, die den dichter zelf
zijne verzen niet hebben hooren voordragen, kunnen niet eens
beseffen welke onvergelijkbare taalmuziek daaruit klinkt.
Ik had mij niet bedrogen.
Vondel stond recht, en sprak :
De wereld had, van weelde en voorspoed dronken,
Jupijn getergd, en Zijne Majesteit,
Nu jaren lang zijn eisch en recht ontzeid (1) ;
Dies zijne wraak in 't eind begon t'ontvonken.
" 't Is tijd, " sprak hij, in 't midden van de Goden,
" Dat Mars ons recht beware (2) met zijn zwaard ;
De menschen zijn te wijd van deugd veraard;
Zij passen noch op wetten noch geboden."
(1) Ontzeggen : " van eene bede, een verzoek, een eisch en derg.,
niet toestaan. "Wdb. der Ned. Taal, X, blz. 2059.
(2) Bewaren : op iets letten, iets onder zijn bestuur, zijn toezicht
houden. Wdb. der Ned. Taal II, 2380.
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Door 's Vaders last klom Mars op zijnen wagen,
Getrokken van twee wolven, wreed van muil (l ),
Het aardrijk schrikte en kende ze aan 't gehuil;
Een voorspook van afgrijselijke plagen.
Zoo hoort in zee de zeeman 't onweer ruischen,
Dat hem genaakt, en dreigt met doodsgevaar,
Hij neemt hierop bijtijds dien veurboo waar,
Eer 't water ziede, en luid beginra' te bruisen.
Op dat gerit, dien storm uit Ma yor's oorden (2),
Op 't rollen en het hollen van zijn as,
Begon het al te dreunen wat er was :
Het Scheld (3), de Rijn, de Donau en zijn boorden.
Al 't ongediert van menschen, diep gescholen
In berg en bosch, in woud en wildernis ;
Al wat veraard, verwoed, verwilderd is,
Komt naar dees lucht gestoven uit zijn holen (4).
Men zag al 't schuim tot heer gin samenrukken,
De Roof, de Moord, de Vloek, de Stokebrand,
Geweld, Verraad, Megeer (5) bedekte 't land
Met eenen vloed van gruwlijke ongelukken.
Het stof begon tot aan de lucht te wassen,
Gelijk een zee van zand en rook en smook.
De Zon, die uit den Oosten opkwam, dook
Voor 't weerlicht van geweer en harrenassen.
Toen viel een nacht van rampen, zoo veel jaren,
Op 't hart des volks, dat sedert geenen dag,
Geen schemerlicht van vreugd of voorspoed zag,
Maar ging bedrukt in duisternissen waren.
(1) De wolf is het zinnebeeld van den roof ; het woord komt van
wilwen, rooven, voort.
(2) Uit Mayor's oorden : uit de oorden waar de oorlogsgod woonde.
(3) Het Scheld : te Antwerpen is het woord onz. V. had het zoo
van zijne ouders geleerd.
(4) Ik vestig de aandacht op deze aangrijpende voorstelling. Wij
hebben hetzelfde in den wereldoorlog bijgewoond.
(5) Megeer, Megare, eene der Eumeniden.
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Of zon en maan, maar bij den lichten brand
Van stad op stad, van overrompeld land
En Staten, aan 't verbijstren en verwarren.
Dat hongrig vier greep d'uitersten van Spanje
Van veerzijde aan, 't oproerig Lissabon,
En Katalonje, en 't razend Roussiljon (1).
De brand sloeg voort in Ierland en Britanje.
Italië ook, aan 't blaken ondertusschen,
Bracht water aan, en schutte vast den brand,
Die van 't gebergt en Adriatisch strand
Haar overviel, en lastig viel te blusschen.
Ja, d'oorlogsvlam sloeg over in de daken
Van Krete, daar het uit de barre zee
Zijn kroon verheft (2).
" Het optreden der mythologische godheden is uit onze
poëzie verdwenen ", waagde ik het mijnen doorluchtigen
bezoeker te onderbreken, en de oorlog heeft thans grootendeels
in andere landen plaats, dan waar gij in uw gedicht over
spreekt. Toch is het alsof gij een tafereel van den wereldoorlog
ophingt, die thans woedt. "
" In tal van mijne gedichten heb ik de rampen van den
oorlog geschilderd ", zei Vondel.
Dat ik andermaal iets puiks zou hooren, daaraan twijfelde
ik geen oogenblik.
Inderdaad, als eene klok klonk Vondels stem :
De dolle Mars, van Razernij bezeten,
En met geweld geborsten van zijn keten,
Zat grimmig op in 't blanke harrenas.
Op 't schokken van zijn koopren wagenas,
(1) Roussiljon, vroeger een graafschap en provincie van Frankrijk,
ten N. door Languedock, ten 0. door de Middellandsche Zee, ten Z.
door de Pyreneën, ten W. door het graafschap Foix begrensd, komt
nagenoeg overeen met het huidig departement De Pyreneën (hoofdplaats
Perpignan).
(2) De getemde Mars.
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Verschrikten en verbaasden steen en sloten.
D'aardbodem dreunde en daverde, zoo wijd
De Noordbeer om den kreits des hemels rijdt.
De hel kwam op van onder, droef, en zwarter
Dan eenig Moor, en voerde Noor en Tarter,
Den Moskoviet, en Rus, en Transsilvaan,
Sarmaat en Got, en Zweed, en Denen aan.
Men zag er Frank, en Spanjaard, en de Britten,
En Batavier en Oostenrijk verhitten,
Gansch Neerland en Hoogduitschland, Hongersman (2),
En Savoyard en Saks in eedgespan.
Men zag er 't heer der krabbende Kroaten,
Kozakken en Litouwers uitgelaten,
Gansch Pruisen en gansch Lijfland in 't geweer.
Wie Mars niet woude aanbidden, scheen van eer
En brein beroofd ; zoo rukken ze in slagorden,
Gereed, en heet om handgemeen te worden.
Op 't steken van klaroen en krijgstrompet,
Op trommelslag en trommel wordt de wet
Van vreeverbond en wapenstand gebroken.
De heeren gaan elkandre fel bestoken,
En mengen al hun klauwen ondereen.
De stofwolk rijst ten hemel op, die scheen
Van pulver, stof, en rook, en smook, gesloten.
Een zee van bloed, ten aadren uitgegoten,
Bedekte 't land, dat dreef, van doón bezaaid,
De paardshoef maalt het zaad. De sabel maait
Den korenoogst (3). De steen en dorpen stonden
In eene zee van vier. Alle akkergronden
Verbrandden tot den wortel toe aan asch.
Het vee verging, en leed gebrek aan gras,
En hooi en voer. De waterstroomen dreven
Van lijken. Wat kon vluchten, bergde 't leven
In hol, spelonk en woud, en woestenij,
En schreide omhoog in 't vreeslijk moordgetij (4).
(1) Mulciber (die de metalen, week, vloeibaar maakt), de bijnaam
van Vulkaan, den vuurgod : was een zeer behendig smid, die in de Etna
wapens voor Jupiter smeedde.
(2) Hongersman, Hongaar.
(3) De paardshoef maalt het zaad. De sabel maait den korenoogst. Aangrijpend uitgedrukt. Ik vestig de aandacht op deze beide

prachtige gedichten.
(4) De vorstelijke Bruiloft t'Amsterdam.
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De voordracht van onzen koningsdichter was ongeëvenaard ; de fijnste nuances deed hij op de duidelijkste wijze uitkomen; zijn mienenspel en zijn gebaar waren zoozeer in harmonie
met zijnen toon, dat ik mag zeggen, dat ik in geestesontheffing
verkeerde. Neen, dien man op mijne werkkamer, in dit nachtelijk uur, in dien toestand te zien, te hooren : dat vergeet ik
nooit.
Langen tijd werd door geen van ons beiden een woord
gesproken.
" Het is, Vondel ", zegde ik, eerbiedig, dat kan men wel
denken, " alsof gij den toestand van ons werelddeel, van ons
vaderland vooral, tijdens dezen oorlog, hadt geschilderd. "
" Niet dat ik de roemrijke daden onzer krijgshelden te
land en ter zee onbezongen heb gelaten ", sprak Vondel, " en
het getal lieszangen, die ik aan de Trompen en De Ruyter, aan
den Stedenbedwinger heb gewijd, is zeer groot. Gansch mijne
ziel heb ik daarin uitgestort. Maar ik verheerlijkte die oorlogen,
" welke om den vrede gevoerd werden. "
" Zulken oorlog voeren wij ", verzekerde ik. " Al onze
weerbare mannen staan te velde met onzen grooten Koning
aan het hoofd, en wij zullen de wapens niet neerleggen, welke
zware opofferingen ons nog te wachten staan, vóór onze volle
onafhankelijkheid door een eervollen vrede gewaarborgd zij. "
Vondel scheen in de hoogte te rijzen :
" Dichters zijn niet doorgaans zulke ongelukkige waarzeggers ",
sprak hij, " of men ziet somtijds, ook buiten alle hoop, gebeuren,
hetgeen zij een goede wijl te voren spelden " (1).
Als een Ziener stond hij vóór voor mij. " België zal een
eervollen vrede sluiten ", en uw land zal groot genoemd worden tot bij de verste geslachten.
Den vrede heb ik mijn levenlang liefgehad.
" In het jaar 1609 werd het Twaalfjarig Bestand tusschen
de Nederlanden en Spanje gesloten. Voor een al te korten tijd,

(1) Opdracht van " De Leeuwendalers " aan " den heere Michiel
Le Blon, Agent der Krone en Koningin van Zweden, bij de doorluchtigste Majesteit van Groot Britanje ".
Spelden : voorspelden.
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eilaas, werd aan de vijandelijkheden een einde gesteld. Ik was
toen slechts een en twintig jaar oud, en schreef, ter gelegenheid
van dit Bestand, een mijner eerste gedichten : het is zwak, en
komt mij voor als eene herinnering uit mijne vroegste jeugd.
De Hemel, krijgens zat, erbarmt zich onzer kwalen.
Kastielje wordt beweegd den vrede ons aan te bien.
De Staten leenen 't oor, dies, wij verwonderd, zien
Het vredemakend volk genaken onze palen.
Na onderling gesprek, opschorsing en lang dralen,
Vergunt men haar 't Bestand voor jaren twee en tien :
Op hope, of mettertijd een Vredezon misschien
Den Nederlanden mocht geduriglijk bestralen.
Nassau ontwapent zich om ruste te verwerven,
Steekt op zijn dreigend staal, geschaard van 't veel doorkerven,
En 't Bondig Land (1) geniet de vruchten van zijn zweet,
Van vreugde golven viers, ten hemel opwaerts varen,
Men offert lof en dank den Heere der Heerscharen,
Die nu in loutre vreugd doet eindigen ons leed (2).
Vondel was in de beste luim; hij had blijkbaar deugd van
ons gesprek.
" Bij het eindigen van het Twaalfjarig Bestand werd de
krijg met verdubbelde woede hernomen ", hervatte hij. " Mijn
vriend, de dichter Constantijn Huygens, secretaris van den
Stedehouder, vergezelde den Bevelhebber op dezes krijgstochten. Frederik-Hendrik was een oorlogsman. Ook zond ik aan
mijnen vriend mijn Vredewensch.
't Is veiligst, dat gij den Nassauer stuit,
Op zijnen tocht ; dies stel uw guide luit,
En streel den held, dat het gemoed bedaar,
En vree verkies voor oorlog en gevaar.
De vree, een schat, bij velen onbekend,
Die overtreft triomfen zonder end.
D'olijf behaagt mij boven den laurier
Wat is de krijg een woest verslindend dier!
(1) 't Bondig Land; de verbonden provinciën.

(2)Op het twaalfjarig Bestand der Vereenigde Nederlanden.
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gij hebt het voorzeker aan den lijve ondervonden. Wij niet
minder :
Dat weet het volk, 't welk op de grenzen zucht,
En eeuwig kermt in een benauwde lucht,
Wat heeft het schier een eeuwe niet bezuurd,
Elk vecht om vree, maar Neerlands oorlog duurt.
Het uitheemsch schuim d'inlandsche vruchten maait,
De zee en 't veld met lijken zijn bezaaid.
De nagebuur die schendt ons jaarlijks aan,
Uit eigenbaat, en juicht zoo wij vergaan (1).
Uw gedicht " Op het overlijden van Isabella Klara
Eugenia " (2 )verwondert ons wel van uwentwege " zei ik ".
" Het zal te Amsterdam weinig bijval gevonden hebben. "
" Deze Vorstin stierf waarlijk aan hartewee om de gruwelen van den oorlog, was Vondels antwoord, zonder zich
door mijne onderbreking te laten ontstellen. " Hoewel zij in
naam van een land, dat met de vereenigde Nederlanden een
bitteren krijg voerde, uwe provinciën bestuurde, had ik zooveel
eerbied voor haar, dat ik haar een gedicht wijdde. Het is mijn
hart, dat den vrede boven alles lief had, dat mij den lijkzang ingaf :
Godvruchtige Isabel (3),
Hoe pijnigde u dees hel
Des oorlogs, toen gij zocht,
Hetgeen uw levenlang u nooit gebeuren mocht ;
Door d'ijverigste bee;
Gij zocht de heilge Vree,
En vondt haar al verblijd,
En greept ze, maar helaas, voor eenen kleinen tijd !
(1) Vredewensch aan Constantijn Huygens.
(2) Den leri December 1633 stierf de infante.
(3) Isabella, Clara, Eugenia, stierf 67 jaren oud en kinderloos,
nadat zij haar man Albertus van Oostenrijk tien jaar overleefd, en uit
haar eigen recht de Souvereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden
gevoerd had. Door haar dood kwamen die gewesten weer aan Spanje.
" De Werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door Mr. J. van
Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. M. W. Langer, 1630-1636,
blz. 124.
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Z'ontglipte u wederom,
En d'ongeruste trom
En dolle moordtrompet
Versteurde u, daar gij laagt in 't vierig vreegebed.
Het schrikkelijk geluid
Van 't heilloos donderkruit
Verdoofde uw stem, en joeg
Alszins door Kristenrijk den landman van den ploeg,
Den burger uit de stad.
De dorpen liggen plat :
De sloten staan in brand,
En 't wreede krijgsgedrocht, dat weet van boei noch band.
Toen kreegt gij een verdriet
Van 't leven, en verliet
De wereld om den Peis
Te zoeken boven d'aarde in 't goddelijk Paleis.
De Peis had van omhoog,
U, toen gij kwaamt, in 't oog,
En vloog u te gemoet (1).
" Den 30 Januari 1648 werd de vrede te Munster gesloten ",
hernam Vondel, uittermate goed geluimd, en op den toon, als
hielden wij een gewoon gesprek. " Nergens was de vreugde
zoo groot en zoo algemeen, als in de wijdvermaarde koopstede
Amsterdam ", ging hij voort, en het heldhaftige zelf besef klonk
weer in de stem en blonk op het schoon gelaat van den dichter.
Ook wijdde ik aan de Heeren Burgemeesteren mijnen Vredezang :
Amsterdam was nooit zoo krachtig
Op gewonnen slag of stee,
Als op d'uitkomst van den Vree :
Want men trof, na zooveel slagen,
't Wit van 't uitgetrokken zwaard,
Nu Burgonje u vrij verklaart...
't Hol en 't hongerig Europe
Hijgt met smerte en open mond
Naar 't gemeene vreeverbond (2).
(1) Op het overlijden van Isabella, Klara, Eugenia. Aan haar zelf.
(2) Vredezang onder de Burgemeesteren der Heeren Geeraart
Schaep, Garbrant Pankras, Kornelis de Graef, Wouter Valckenier,
Burgemeesteren t' Amsterdam, aan de burgerij derzelve stede.
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" Doch voor zulke gebeurtenis kon een lierzang niet volstaan ", hernam Vondel. " Ik schreef het landspel De Leeuwendalers. '' Ten einde alle vijandelijke toespelingen en
herinneringen te vermijden, hing ik geene tafereelen uit den
geëindigden oorlog op ; ik verheerlijkte in eene verbloemde
voorstelling de zegeningen van den vrede, gelijk ik dit in de
opdracht van het landspel aan den heer Le Blon verklaar :
" Deze vroolijke dag, deze gouden dag is ten langen laatste eens
opgegaan. Wij hooren de zilveren vredestrompet den Vrede inblazen.
Wij beleven hetgeen we nauwelijks gelooven, namelijk het gewenschte
einde des eeuwigen oorlogs, die den ganschen wereldkloot met zich
omtrok, en in een gedurige bloedkoorts en onrust hield.
Prins Vrederijk Hendrik heeft zijnen naam met de daad, en al zijne
oorlogstriomfen en laurieren met eenen eenigen Vredetriomf en den
gezegenden olijftak gekroond, en ons den Vrede, zijnen laatsten adem,
tot een gelukkig testament nagelaten " (1).
Ik vroeg den Gezant de opdracht van mijn werk, dat in
een boerengehucht speelt, gunstig te willen aanvaarden.
" Gij naamt, om u somtijds van gewichtige bekommeringen wat
t'ontlasten, in historieschilderijen van Vorsten, vorstelijke personaadjen
en trotsche hofgebouwen, maar ook dikwijls in kunstige landschappen,
dorpen en gehuchten, van boeren en herderen bewoond ; en zaagt er
met genoegen zelfs de goden uit den hemel, onder de gedaante van
sterfelijke menschen, den stokouden Filemon en Baucis, onder hun
rieten dak vergasten, hun schamele hut in eenen rijken tempel, hen
beiden in boomen veranderen. Hierom durven wij den Heer Agent te
vrijpostiger ditmaal aan den boerendisch noodigen, op natuurlijk veldgewas in teenen korf kens, houten nappen en aardewerk aangerecht.
Uwe goedrondheld en rustigheid (2) zal ons open hert aanzien, dat
zich en anderen, op dit gezegende vredefeest wenscht, uit dankbaarheid
voor zulk een onuitsprekelijke deugd (3) en hemelsche weldaad, te
verkwikken, en in het groen spelen te voeren, zonder gal, zonder
argwaan, zonder de helderheid van dien schoonen zomerschen zonneschijn, en dat zuivere hemelblauw met een allerminste neveltje te
(1) Opdracht aan Michiel Le Blon. De Stadhouder stierf in 1647,
het jaar vóór het sluiten van den Munsterschen vrede.
(2) Rustigheid : welwillendheid.
(3) Deugd : welwillendheid. Werken van V. uitgave van Lennep.
Ik vind deze beteekenis in het Wdb. der Ned. Taal, III, blz. 2443 niet.
Verst. 1922
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rimpelen en misverwen. Honigbijën zullen uit deze bloemen niets dan
honig en nektar zuigen. Indien bij ongeval een spinnekop hier venijn
uittrekt, het komt bij haren aard, niet bij de bloem toe. "
Mijn doorluchtige bezoeker deed zich thans als een boeiend
verhaler voor ; hij had deugd van zijne voordracht, en zijn
eenige toehoorder niet minder.
" De Voorredenaar zal het wit van dit werk ontvouwen, " hernam
de dichter. " Wie hier te diep in verzinkt en neuswijs in alle personaadjen, vaarzen en woorden, geheimenissen zoekt, zal ze er niet
visschen. Wij hebben slechts eenige verwen en geuren, die ons voornemen dienen konden, uitgezocht en ondereengemengd, en het beloop
van oorlog en vredehandel aldus in het klein ten ruigste ontworpen,
om alle hatelijkheid aldus te schuwen ; anders had men de bloem van
deze versiering (1) netter op de zaak zelf kunnen passen " (2).
" De Voorredenaar geeft nu den korten inhoud van het
stuk op, gelijk dit bij onze Rhetorijkers het geval was ", sprak
Vondel verder. " Hij dankt onzen Stadhouder, maar vooral
onze Burgemeesters ; zij toch hadden het meest op het sluiten
van den vrede aangedrongen, en waren onze wezenlijke overheden ; althans voor ons, Amsterdamsche burgers. "
Dank den Hemel ; dank uw Herders,
Grooten Vreerik, Voogd van 't land :
Dank der landen rechte hand,
Ons Stadhuis met al zijn Heeren,
Die het zwin des oorlogs keeren,
Dat de wereld ommewroet,

Zat en dol van menschenbloed (3).
" Aan alle vijandelijkheden wordt een einde gesteld, en
het huwelijk van Adelaart van de Zuid-, en Hageroos van de
Noordzijde, brengt de algemeene verzoening van de bewoners
van het gehucht Leeuwendal te weeg. De voorstelling van het
landspel, beviel algemeen. "
•— " Dat geloof ik gemakkelijk ", waagde ik, door den
vertrouwelijken, gemoedelijken toon van den dichter hiertoe
(1) Versiering : verdichting.

(2) Opdracht aan Michiel Le Blon.
(3) De Leeuwendalers. Landspel. Voorredenaar.
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aangezet, hem te onderbreken : " ook wij hebben dit liefelijk
stuk zien opvoeren, en hoewel onze tooneelkunst merkelijke
wijzigingen heeft ondergaan, genoot het ongemeenen bijval. "
— " In de Spaansche Nederlanden ? "
" In België ", verbeterde ik.
.-- " In het land mijner afkomst ? dat verheugt mij meer
dan ik zeggen kan. "
*
**

Vondel zweeg. Ik had een onuitsprekelijk geluk gesmaakt in
naar hem te luisteren ; thans bestond dit geluk in hem te bezien.
Dat hij zelf zich gelukkig, overgelukkig gevoelde, was duidelijk. Het licht mijner elektrische lamp viel vlak op zijn aangezicht, dat onbeschrijfelijk schoon was. Het was groot, vol,
doch uitfermate bleek. Deze bleekheid duidde echter in geenen
deele verval , of lijden aan ; integendeel, de man, die vóór mij
zat, hoewel tot den hoogsten ouderdom gekomen, was een type
van kloeke gezondheid en frissche kracht. Zijn heerlijk besneden voorhoofd loste zich prachtig in zijne fijne, zilverwitte
haren op, evenals zijne ronde kin in zijn sierlijken spitsbaard,
terwijl zijne ietwat kleine, donkerbruine, halfgesloten oogen,
slechts sikkeltjes vertoonden, die stralen vuurs schoten. De
dichter droeg de stemmige, zwarte kleedij van de gegoede
Amsterdamsche burgers uit de zeventiende eeuw ; een spierwitten halskraag, eene breede, korte zwarte broek, hooge
kousen van dezelfde kleur, en lage schoenen met zilveren gespen. Zijne houding, hoe natuurlijk, 'hoe ongedwongen ook,
wellicht juist daardoor, vertoonde zulke zwierige lijnen, dat de
grootste schilder zou gejubeld hebben zijn model zoo te hebben
kunnen plaatsen. Natuurlijkheid kenmerkten zijne houding en
gelaatstrekken, en tevens een verheven besef van zijne macht,
die zich onweerstaanbaar opdrong, zonder dat mijn bezoeker
zich daar rekening van gaf, omdat het van zijne gansche personaliteit afstraalde. Ik verloor hem geen oogenblik uit het oog,
en was, dit zullen allen begrijpen, onder den indruk van de
heerlijke poëzie, die ik had gehoord en het wondere personage,
dat mij in 't midden van den nacht gezelschap hield.
Zijne gelaatsuitdrukking werd langzaam, geleidelijk gewijzigd; 't was als de schaduwen, die over een veld loopen, dat in
zonneschijn baadt.
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Welk tafereel in dit nachtelijk uur, in dezen somberen
tijd, waarin wij allen zoo diep ternedergedrukt, en dat onder
vijandelijken, onmeedoogenden druk, waren in deze kamer vol
licht en warmte, vol koesterend licht en koesterende warmte,
vol zoete stilte — want de hagelstorm had geheel opgehouden
in dit huis vol stilte, men mag zeggen, vol hoorbare stilte, in
deze kamer, gestoffeerd door onzen grootsten dichter en zijn
nederigen, oprechten bewonderaar.
Lang duurde Vondels zwijgen.
" Ik mocht een hoogen ouderdom bereiken '', zegde hij,
met eene heldere stem, die geene vermoeidheid verried. " Toen
ik zoowat dertig jaar oud was, verviel ik in eene kwijnende
ziekte; ik werd met allerhande kwalen beladen, zoodat men
hield, dat ik de tering had. Ik verlangde naar den dood (1) ".
Van uit mijnen leunstoel zag ik door het raam, aan den
gevel van het huis, tegenover mijne woning, een zwaluwnest ;
dit voerde mijnen geest omhoog en ik stortte hem in een
Gebed uit.
Met het innigste gevoel en de fijnste intonatie droeg de
dichter mij zijn gedicht voor :
Gij, die de ziekte kweekt, en doet ze weer verdwijnen,
Aanziet een Christen hert, belegerd met veel pijnen :
0 Vader alles troosts ! gij weet, en ik beken,
Dat ik een aarden vat, en broos van stoffe ben.
Aanziet de zwakheid dan van uwen armen dichter :
Mijn rouwe wonden zalft, en maakt mijn kwalen lichter,
Of zoo 't u dus behaagt om onzer zonden schuld,
Zoo wapent mijne borst bestendig met geduld :
Dit harnas eischt den nood, want jaren zag ik enden ;
Maar nooit mijn zwarigheên en daaglijksche ellenden,
Dit maakt mij 't leven zuur, en mat de geesten af,
En doet ons hemelwaarts vaak zuchten om het graf.
(1) " Brandt meldt ons in zijn Leven van Vondel, dat de dichter
omtrent dezen tijd, en wat later, werd ter neergeworpen van een langdurige, kwijnende ziekte, die hem zeer verzwakte, zijne geesten afmatte,
en om de dood dede wenschen. Van sommigen werd verhaald, dat hij
vele jaren ging kwijnen met verscheiden kwalen beladen; zoodat men
hield, dat hij de tering had ; dat zijn borst zeer bezet was en d'overtollige vochtigheden en zinkingen hem dagelijks kwelden. Van de
gemelde ziekte in den jare 1621 wat bekomende, ging hij weder aan
't dichten. " De Werken van Vondel, 1621-1625, blz. 4.
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Als ik de zwaluw zie, geherbergd aan den gevel
Van 't overlenend huis : o die van d'aardsche nevel
Ontslagen, spreek ik dan, mocht nestlen, daar 't gestarnt
Daar 't goud in 't blauw turkoois zoo flonkerende barnt,
Gij weet het, goede God ! hoe vurig uwe zieken
Naar een gezonder lucht, door 't roeien van zijn wieken,
Opstijgen wil gezwind, of dat een van uw Boon
Hem op zijn pennen draagt in uwen rijken troon.
Als ik, om tijdverdrijf, met mijne stem ga paren
Den weerklank van mijn luit en zangerige snaren
Dan dunkt mij, dat uw geest met mijnen geest getuigt
Hoe heilig 't heerschaar Gods daarboven speelt en juicht (1).
Ik vergat mij zoozeer, dat ik den dichter onderbrak : " Zoo,
Vondel, gij waart dus ook muzikant ? "
" Wel zeker ", antwoordde hij, " mijn levenlang was
i k een vurig bewonderaar der schoone kunsten, vooral van
de toonkunst. Aan de meesters heb ik mijne hulde niet onthouden. Dirk Sweelinck, wellicht de grootste orgelist van mijnen
tijd, droeg verscheidene malen ter week de psalmen van David,
door Orlandus Lassus, den grooten toondichter van Bergen
in het land mijner herkomst, op muziek gezet, in de Oude Kerk
voor. Ik ontbrak daar zelden. Sweelinck behoorde tot eene
kunstenaarsfamilie, gelijk ik dit in mijn bijschrift op de beeltenis van den man, door Livius geschilderd, verklaar :

Aldus heeft Livius ons Sweelinck afgebeeld,
Maar niet zijn Feniksgalm, uit 's vaders asch geteeld.
De Neef, de Grootvaêr en de Feniksvader zongen
Een eeuw den Amstel toe met hemelsche orgeltongen,
Zoo Thebe door een lier tot zulk een wasdom kwam,
Wat zou men dichten van het orgel t' Amsterdam,
Waar David en Orland om strijd zich laten hooren,
Als Diedrik zielen vangt, en ophangt bij hun ooren?
Bij den dood van Sweelinck schreef ik mijn Orgel in den
Rouw :

Gij, die mijn ziel hebt opgeheven
Uit dit moeras in 't eeuwig leven,
Wat een zweep heeft u naar 't graf gedreven ?
(1) Gebed, uitgestort tot God over mijne gedurige kwijnende ziekte.
Anno 1621.
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"4 Ook op het klokmuziek was ik verlekkerd ", sprak
Vondel in de beste stemming. " In het jaar 1666 werd op den
toren der Oude Kerk het beroemde klokkenspel geplaatst. Het
was het werk van Frans Hemonij, die tal van beiaarden vervaardigde o. a. voor den Onze Lieve Vrouwen torenmijner
geliefde Scheldestad. Ik was toen negen en zeventig jaar oud,
toch zong ik vreugdevol, als de beiaardier Verbeeck zijn speeltuig liet zingen :
Inderdaad en in der waarheid :
Gijsbrechts stad wordt rondom heen
Op muziek van torenklokken,
Met een steenen muur omtrokken,
Wordt geklonken hecht aaneen,
Als Verbeeck met voet en vingeren
Klanken weet dooreen te slingeren.
Hij verdooft met klokgeluid
D'allereerste klokkoralen.
Speelt met klokken als cymbalen (1).
Vondel had zich laten medesleepen.
Zijn aangezicht nam een ernstigen plooi aan ; als bevond
hij zich gansch alleen, hernam hij zijn gebed, in de diepste godsvrucht verslonden :
Dees lust tot 't hoogste goed, dit Goddelijk verlangen,
Uit dees kwellage wordt geboren en ontvangen,
Wij nemen dan in dank den tijdelijken druk :
Laat ons, o Heer ! slechts niet bezwijken onder 't juk ;
Noch laat d'ellende niet te zeer ons broosheid tergen,
Noch meer als het vermag, wil niet uw schepsel vergen;
Zoo zal mijn zangeres u roemen onder maan,
En 's werelds duistre nacht en schaduwen versmaan,
Om 't zalig licht, tot dat de geest van 't lijf gescheten,
Zal weerdig zijn bekend, te juichen met uw reien (2).
" Lang duurde mijne ziekte, ik kreeg mijne gezondheid
weder ", richtte Vondel zich rechtstreeks tot mij, " en deze
werd later niet meer gestoord. "
(1) Op het Klokmuziek t' Amsterdam.

(2) Gebed.

— 611 —
Het is heden den 17 den van Slachtmaand, mijnen verjaardag. Dien dag, in 1657, — ik was toen zestig jaar oud, .-- dichtte
ik mijnen Geboortezang aan Gregorius Thaumaturgus (1).
Andermaal, als in zelf beschouwing, alsof hij door niemand
kon gestoord worden, zonder zijne geestdrift ietwat te breidelen, of daartoe pogingen aan te wenden, geheel zijn hart uitstortend, gaf de dichter lucht aan zijne heerlijke hymne.
Ontvang mijn Boortedicht,
In uwe gouden schaal vol reuken,
En offer het voor 's Lams gestoelt,
Nu zestig jaar het voorhoofd kreuken,
Het bloed in d'aderen verkoelt,
Het haar besneeuwt, mijn tijdgenooten
Mij vast bezwijken, voor en na,
Rondom en aan mijn zij geschoten...

Men gewent zich aan alles. Ook aan het bezoek van een
der grootste mannen der wereldliteratuur. Hoewel het mij niet
schoon stond, had ik de stoutheid den dichter te onderbreken :
" Het kan zijn, Vondel, dat uw voorhoofd gekreukt en uw
haar op uw zestigste jaar besneeuwd, maar dat uw bloed verkoeld
was, wil er bij mij niet in ", zegde ik. " Neen, neen ! Nog volle
twee-en-dertig jaar zoudt gij in de poëzie opgaan, en werken
voortbrengen, die tot uwe voornaamste behooren. Zij bewijzen
door hunne lyrische kracht, dat uw jeugdig vuur tot uw
hoogsten ouderdom zijn verterenden gloed behield... "
" Het afsterven uwer vrienden trof u diep ".
" Inderdaad '', antwoordde Vondel. Ruim tien jaar
vroeger had ik den Drost van Muyden op de broosheid
van dit leven gewezen. Ik was met Pieter Corneliszoon, dien
ik hoogschatte, in onmin geraakt. Mijne prozavertaling van
Virgilius had ik aan Constantijn Huygens opgedragen. Ik zond
hem een exemplaar, evenals aan Hooft, en voegde er een har(1) Gregorius Thaumaturgus, d. i., de Wonderwerker, ook Gregorius van Neocaesarea, naar zijne geboortestad genoemd, bisschop
in deze stad, stierf in 265 van onze jaartelling. Hij liet tal van schriften
na, en verrichtte vele bovennatuurlijke wonderen; vandaar zijn naam.
De H. Kerk viert zijnen feestdag den l7den November,
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telijk briefje bij, wel hopende dat de herinnering aan zoovele
afgestorven vrienden onze oude vriendschap zou herstellen. Ik
schreef aan den Drost :
" Onze Mecenaten smilten vast. Reael (1), leit in de Westerkerk,
Plemp (2), Baeck (3), Blaeuw (4), Victorijn (5) en Mostert (6) liggen in
de Nieuwe Kerk onder de zerken gekropen, een teeken dat wij volgen
zullen; God geve ter zalige ure. Onze goede en wijze Grotius (7) is ook
al henen. "
(1) Reael, Laurens, geb. 1583, Gouverneur-Generaal der Molukken, later Vice-Admiraal, Gezant. Schepen, Commissaris der Wisselbank
was een gewone bezoeker van het huis van Roemer Visser. Met
Antonius de Hubert, Hooft en Vondel stelde hij regels op tot regeling
der Nederduitsche Spraakkunst.
(2) Plemp, Kornelis, geb. 1574, was een der beste vrienden van
Vondels broeder, Willem, en schijnt die vriendschap later op onzen
dichter overgebracht te hebben. Hij had in de geneeskunde en later in
de rechten gestudeerd, was rector te Haarlem ; later advokaat te
's Gravenhage, en vestigde zich te Amsterdam, waar hij de poëzie
beoefende.
(3) Baeck, Jacob, gestorven in 1639. Met de familie Baeck was
Vondel zeer bevriend. Wanneer de dichter om zijn Palamedes vervolgd
werd, vond hij eene schuilplaats op hun landgoed.
(4) Blaeuw is de naam van eene familie van geleerden en boekdrukkers, die aan de wetenschap groote diensten heeft bewezen.
Willem, Janszoon, Blaeuw, heeft als mathematicus, aardrijks- en
sterrekundige blijvenden roem verworven. Joan Blaeuw, ondertrouwd
in 1634, gest. in 1673, was de zoon des vorigen. Zijn prachtig en voor
den tijd zoo volledig Atlas Magnus is een meesterstuk van boekdruken graveerkunst. Vondel duidt hier op Willem ; aan het atlas van
Joan wijdde hij een merkwaardig gedicht.
(5) Victorijn of Vechters, Jan (1590-1642), vestigde zich als advokaat te Amsterdam, en beoefende ook de dichtkunst.
(6) Mostert, Daniel (1590 of 1591-1626), studeerde in de rechten
te Leiden, werd te Amsterdam, zijne vaderstad, als Secretaris van
Huwelijksche Zaken aangesteld.
(7) Grotius of Hugo : Huig De Groot, geb. 1583 te Delft ; gest.
1645 te Rostock. G. is een der grootste mannen van Nederland, ja
der wereldgeschiedenis. Ten gevolge der politieke en godsdienstige
beroerten, als partijgenoot van Oldenbarnevelt en Vondel, werd hij tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld en op het slot Loevesteyn
opgesloten, waaruit hij door eene list zijner vrouw gered werd. Hij
(De Groot) voegde bij de talenten van den behendigsten Staatsman
eene grondige en veelomvattende geleerdheid. Hij was een uitstekend
theoloog, een voortreffelijk exegeet, een merkwaardig humanist, scherp-
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Doch de Drost wees de hand af, die ik hem ter verzoening aanbood, ging Vondel voort " ; " hij stierf een jaar na de
ontvangst van mijnen brief; ik wijdde hem geen treurdicht ".
Maar Huig De Groot ! " riep de dichter met fier zelf besef
uit ", dat was een trouw vriend, een warmkloppend hart, zoowel als een wereldberoemd geleerde. Ik droeg hem mijn Gijsbrecht van Amstel op, en wilt gij weten wat die groote man
mij schreef ?
" Bij UE. zal ik niets anders zeggen, dan dat ik Amsterdam
voor gelukkig houde zoo velen daar zijn, die dit werk naar zijne
waarde kunnen schatten. De Coloneesche IEdippus van Sophocles, de
biddende vrouwen van Euripides hebben Athenen nooit grooter eere
aangedaan als Amsterdam hiermede geniet. En alzoo ik vertrouw dat
dit werk onsterfelijk is, zoo durf ik daaruit verhopen, 't gunt mij mijne
eigen werken niet en durven toezeggen, mijn naam zal blijven leven in
eene stad, die ik altijd ten hoogste heb vereerd. Groote dankbaarheid
ben ik UE. daarvoor verschuldigd, welke ik in mijn hart onverzeerd
wil bewaren, tot dat ik eenige gelegenheid vinde om dezelve metterdaad
te doen blijken (1).
Vondels oogen zwommen in tranen.
" Trotschheid heb ik nooit gekend ", zegde hij, " maar
zulken lof van Huig De Croot, maakte mij gelukkig ; want :
zinnig wijsgeer en jurist, een met de bronnen der geschiedenis vertrouwd
historicus. Op de vorming van een rijperen smaak, van een verlichte
en milde denkwijze in wetenschappelijke aangelegenheden hebben zijne
geschriften een beslissenden invloed uitgeoefend. Zijne metrische vertalingen der Grieken leggen getuigenis af van een grooten dichterlijken
geest ; ook was hij een der beste nieuwere Latijnsche dichters. Vooral
komt Hugo De Groot de eer toe de grondlegger te zijn van het
algemeen Staatsrecht, de rechtsphilosophie en het volkenrecht. (Brockhaus, VII, blz. 762.)
Hugo De Groot was ook een grondig kenner en vurig verdediger
onzer moedertaal.
Al deze mannen, vrienden van Vondel, blonken uit door hunne
liefde tot de kunsten en wetenschappen, en bewezen aan den Staat de
uitstekendste diensten.
(1) De brief komt vóor in : De Werken van J. Van den Vondel,
uitgegeven door Mr J. Van Lennep, herzien en bijgewerkt door
J.-U.-W. Unger (1637-1639), blz. 21. Daar treft men insgelijks een
schrijven aan van De Groot aan Vossius, mede een beroemd geleerde,
waarin de schrijver met den grootsten lof over Gysbrecht van Amstel
gewaagt. De brief aan Vondel is gedagteekend : Tot Parijs, den
28 Mei 1638.

-- 614 -De laurier wordt den Dichter niet van den gemeenera hoop
geschonken, maar van zulken, die met kennisse en zekerheid de kroon
uitreiken, en het snaterbekken der aaksteren van zwanezang onderscheiden (1).

Weer gaf de dichter zich een tijdlang aan diepzinnige
beschouwingen over; dit was aan de poëtische uitdrukking van
zijn gelaat duidelijk.
Op een toon, die den hardvochtigste tot in de ziel moest
roeren, hernam hij :
Terwijl ik hier nog strijde, en sta
Op schildwacht, reede alle oogenblikken
't Ontworstelen het zielsgevaar
Van 's werelds zorgelijke strikken,
Verstrek me een schild en beukelaar,
Waaronder ik Gods naam mag eeren,
Vrijmoedig zingen 's hemels lof,
Omhoog gevoerd op Engleveéren,
En vlechten uitgelezen stof
Tot kransen en altaarfestoenen,
Op uwe feest, mijn jaargetij (2),
Hetwelk mij leert de Godheid zoenen (3),
Als Slachtmaand, meer dan half voorbij,
Den zonring sluit op mijn verjaren.
Hoe slijt het leven als een kleed!
Waar is de vlugge tijd gevaren ?
Dat duurste kleinood, waard besteed
In aandacht en bespiegelingen
Van God en 't allerhoogste goed,
En wat wij van den Zoon ontvingen,
Die door de stralen van zijn bloed
Ons zuiver wiesch, en openbaarde
De beste peerle, die zoo diep
Begraven lag, bestulpt met aarde (4),

(1) Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst.
(2) Op uw (H. Gregoriusfeest), mijn verjaardag.
(3) Hetwelk mij met God leert verzoenen.
(4) " Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een handelaar, die
schoone paarlen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had,
ging hij heen, verkocht alles wat hij bezat, en kocht haar. " Mattheus,
XIII. 45-46.
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Eer hij ons tot zijn Waarheid riep,
Uit geen verdienste, maar genade.
Gelukkig zijn ze, die vóór 't end
Met vleesch noch bloed niet gaan te rade,
Noch dit verdeflijk element.
De melk der voedster, slimme wennis (1),
En d'eerste plooi van eerefleer
Wordt spa verleerd door beetre kennis,
Zoolang men d'ootmoed nog ontbeer (2) ;
Die schiet te traag haar eedle wortlen
In steen van 't eigenzinnig hart,
Hetwelk verhardt in tegensportelen,
En bij zijn opzet blijft verward.
Geboorteheilig, die in 't midden
Der Zaligen uw zetel hebt,
Volhardt voor mij en elk te bidden
Bij hem, die licht uit duister schept (3).

Het gedicht was zoo innig, het kwam zoo diep uit het hart
des dichters, dat het een onuitwischbaren indruk op mij teweegbracht. Vooral dat gedeelte, waarin Vondel zijnen overgang
tot de Roomsche kerk, aldus de belangrijkste gebeurtenis uit
zijn veelbewogen leven herdenkt, moest elkeen treffen. Het
mag als een dokument van blijvende waarde beschouwd worden. Ik vernam er uit, dat de bekeering van den dichter vanwege zijne bloedverwanten op hevigen weerstand had gestooten;
ook, dat het niet weinig moeilijk valt zich aan eene leer te
onttrekken, waarin men, als Vondel, van jongs af is opgevoed,
ja, die men met de moedermelk heeft ingezogen, en waaraan
men door overlevering gewend is geraakt. Doch de ontboeze
ming was al te duidelijk; 't was nutteloos ophelderingen te
vragen, zoodat ik het stilzwijgen bewaarde.
" Vondel ", zegde ik, " als de dichter uit den staat van
geestesontheffing tot de werkelijkheid scheen teruggekeerd ";
het is mij onmogelijk u uit te drukken hoe dankbaar ik u ben
(1) Slimme wennis : erge aanwenning.
(2)De Rei der Edelingen in Gysbrecht van Amstel (Iie bedrijf) zingt :
" Alwie door ootmoed wordt herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht. "

(3) Geboortezang aan Gregorius Thaumaturgus.
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om de eer, die gij mij door uw bezoek bewijst. Want, wij,
Vlamingen, bewonderen u, hebben u lief. Wij eischen u evenzeer tot den onzen als de Nederlanders. Jacob van Lennep, de
Amsterdammer, een treffelijk dichter, een uwer vurigste bewonderaars, die misschien meer dan wie ook heeft bijgedragen om
u door ons huidig geslacht naar waarde te doen schatten,
erkende ons recht, ook trotsch te zijn op den roem, die van u
afstraalt.
Op het feest van het Landjuweel, nu bijna drij kwaart
eeuw geleden, ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaring
der Antwerpsche Sint-Lucasgilde, riep deze, in Noord en Zuid
even hooggewaardeerde man, zijne Vlaamsche taalgenooten toe :

Gij ook kent hem, Taalverwanten,
Gij eerbiedigt Vondels naam.
En te recht, want schoon hij 't licht zag
in d'aloude Bisschopstad,
Waar de trotsche Dom zich spiegelt
in des Rijnstrooms helder nat,
Schoon hij in d'ontzachbre koopstad
van het jong Gemeenebest.
Zich een Vaderland verkoren,
zich een zetel had gevest,
Schoon hij trouwe kinderliefde
had aan Holland toegewijd,
Hollands helden had bezongen,
Hollands fellen worstelstrijd,
Schoon dat Holland hem den lauwer
als zijn eersten dichter biedt,
Ook Antwerpen eischt een deel op
van de glorie, die hij liet.
En te recht ! die eisch is billijk,
wijdvermaarde Scheldestad !
Strektet gij aan Vondels Oudren
niet een wieg en bakermat ? (1)

" Nog wel om andere reden gevoel ik mij tot de Vlamingen, tot de stad Antwerpen aangetrokken ", zegde Vondel. Als
door eene veer bewogen, sprong hij recht, en met weergaloozen
kleurenrijkdom :
(1) Zie : De Sint Lucasgilde en het Jubeljaar, blz. 24, door Génard.
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Antwerpen liet den droom van Reus en handtol varen,

En 't werpen van de hand, aan d'oevers van het Scheld ;
Die markgravin des Rijks, en Koopstad, rijk van waren,
Haar beurs en zenuw steef met in- en uitheemsch geld.
Een paarle aan Flippus' kroon, en zelfs de kroon der steden
Van gansch Europe, en als een lamp vóór 't hoog altaar,
Verlicht ze met haar glans, godvruchtigheid, en zeden,
En kunsten, en bewaakt de landgrens in gevaar.
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haar sterken,
Haar sterkste burg is God, zijn Moeder en haar Kerken (1).
Waarde Collega's, gij moogt mij gelooven : het bezoek
van den grooten dichter, het hooren voordragen zijner onsterfelijke zangen door hem zelf, had mij zoozeer aan de werkelijkheid ontheven, dat ik onzen rampzaligen toestand, dat ik den
vreeselijken wereldoorlog geheel was vergeten. Doch, daar
klonk dat doffe kanongebulder, waaraan wij in ons dorp gewoon
waren ; wij wisten, dat het uit Vlaanderen kwam, waar ons leger
op leven en dood streed. Lang luisterden wij naar de zware
slagen, die de muren mijner woning deden daveren.
" De zegepraal der Belgen lijdt geen twijfel ", zegde Vondel,
op zulken indrukwekkenden toon, met zulke begeestering op
het gelaat en zulke uitdrukking in het gebaar, dat niemand
aan de verwezenlijking zijner voorzegging hadde getwijfeld.
" België zal uit dezen strijd grooter dan ooit opstaan. Dan
zullen er stellig dichters gevonden worden, welke den edelen
strijd der Belgen, met hun grooten koning aan het hoofd, op
waardige wijze zullen verheerlijken. "
Lang dacht ik over deze bemoedigende woorden na ; als ik
opblikte, bemerkte ik, dat Vondel mijne woning had verlaten.

(1) ANTWERPEN. Alias inter caput extulit urbeis. Verg. Ecl. I-25.
(Zij verhief het hoofd boven de overige steden.)
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

573. — BETERDEN (Betreden) : LAND BETERDEN.
In onzen tekst is er spraak van : Eene parthye van lande
laten BETERDEN ENDE OVERSIEN door beëedigde " prysers''
der stad Veurne, met de bijgedachte van schatten. Het is hetzelfde als Wvl. Beterten (1), dat De Bo volgenderwijze uitlegt :
" By landmeters : De uitgestrektheid van eenen grond afmeten
" en er de hoedanigheid van waardeeren ; Fr. Arpenter.
" Cadastrer ". Hieronder wordt eigenlijk gewezen op het
afmeten en " prysen " van twee partien land, waarvan de
eene leen was, om daarbij vast te stellen hoeveel er aan den
Prins uit hoofde van tienden penning verschuldigd was :

Staatsarchief Brugge, Fonds Burg van Veurne, Charters, oud
nr 6657, voorloopig blauw nr 1600 : " Op den ..., soo hebben wy P.
ende G., prysers der stede van..., ten versoecke van N.. betonden ende
overghesien twee differente parthyen van lande gheleghen in ..., d'eene

wesende leen ghehouden vanden leenhove der Burch var: Vuerne ende
dander... wesende erfve..., de welcke tsamen vercocht syn gheweest
aenden voorn. N..., dit ten effecte van te prijsen deen ende dander
parthye, omme daeruyt te bevinden wat recht van thienden penninck
aende Conincklycke Majesteyt is toecomende ter cause vande vercoopinghe vanden voorseiden leene... " (Akte van 1 n April 1645.)
VISITATIE ENDE VOETBETERDEN werd de werking van de
landmeters geheeten :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, Introd., blz. 165 :

" ... hebben wy ..., beede gesworen lantmeters, gemaect dese ... caerte
figuratiefve, vertoonende ..., die wy, naer visitatie ende voetbeterden
gestelt hebben naer de conste geometrie op een corten voet ende naer
proportie geographicq... " (1719.)
Van de gronden der parochie van Sinte-Kruis bij Brugge,
waren er ettelijke die onder het rechtsgebied van het Proostsche
(1) Ook Oostvl. Beterten. Zie Joos, Waasch. Idiot.
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van Brugge lagen, terwijl andere bij dit van de heerlijkheid van
Sysseele behoorden. Uit de onnauwkeurige grensbepaling dier
gronden waren erge moeilijkheden gesproten. Om een einde
daaraan te stellen, werden twee landmeters gelast tot het
" BETERDEN van sticke te sticke " over te gaan :
Staatsarchief Brugge, Fonds Proostsche van Sint-Donaas, Charters,
oud nr 633, voorloopig blauw nr 2481 : " Alle de zelve landen, gheleghen inde voorseide prochie van Sinte Cruus te doen beterden van
sticke te sticke, bij 0. ende F., beede ghesworen landtmeters sLandts
vanden Vrijen ". (Akte van 4 Augustus 1646.)
Genoemde landmeters was opgedragen, een Register te
maken, " inhoudende met pertinente canten, zyden ende
" abouten alle de landen gheleghen in de voorseide prochie...,
" met distinctie nochtans op elcke partie, of die Proostlandt
" ofte Sysseelandt " was.
BETERDEN wees ook op een soort In oogenschouw nemen
door de schepenen van " gronden ende hypotecquen '', ten
einde, in zaak van " gebreck van betaelinge van renten " b.v.,
een vonnis daarover te kunnen strijken :

D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 33 : " Soo
" wat persoon faute hebbende ende gebreck van betaelinge van renten
ofte andere schult, besedt ende gheypoticqueert op buys ende erfve
buyten poorten liggende, op tvoorseyde heersch'ap, is ghehauden te
commen aenden heere ende wetten, versouckende ten laste van de
voorseyde gronden ende hypotecquen gewesen thebben een voorwys;
dien volghende soo gaen de heeren ende seven schepenen... ter plaetsen
daer den grondt ofte hypothecque gelegen is, den welcken sy beterden,
ende... daeghen inne... " (1546 o. s.)
Van een dergelijk In oogenschouw nemen is er hieronder
spraak, nl. met de bedoeling zekere " sluyse, speye, bruggen
ende andere proprieteyt " aan een bepaalde Watering toebehoorende, na te zien en te " con f ronteeren ". Hier hebben
wij een voorbeeld van den westvlaemschen vorm BETERTEN :
Alfr. Ronse, Register ... van alle de waterloopen etc. der Watering
van Vladsloo-ambacht, blz. 62 : " Aldus dezen Registre der proprieteyt
ende eygendommen der Wateringe van Vladsloo-Ambacht vernieuwt,
gemaekt ende geschreven by E..., dit naer dien de zelve Wateringe
met des selfs zydelingen, dycken, sluyse, speyen, bruggen ende andere
proprieteyt de Wateringe behoorende, waeren betomen ende met dezen
nieuwen Registre geëxamineert ende geconfronteert door d'heer ende
meester J... " (1780.)
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574. — BELOOP.
Spr. van dijken of barmen aangelegd om overstroomingen
te beletten : deze dijken waren tamelijk breed en met graszoden
belegd (1), ten einde de aarde steviger te maken. Welnu,
Beloop wijst op het deel daarvan, op de twee kanten, de
twee hellingen, --- waarop men vee mocht laten grazen (2).
Staatsarchief te Brugge. Fonds der Abdij van Oudenburg, Charters,
oud nr 8082 (222), voorloopig blauw nr 6868 : " Eerst es te wetene
dat den voorseiden dyc beghint xij roeden betwest vander Lekesluus,
westwaert gaende xxxvj roeden verre, tbeloop beneden bedecc met
aerden jij roeden, ende also upwaert dycwys ghemaect x voeten hoghe
boven den meylande vanden zelven poldere, ende den voorscreven dyc
boven breet blyvende viij voeten... " (Akte van 21 Januari 1470.)
Id., Fonds van het Brugsche Vrije, Register nr 9, fol. 91 : " Den
zelven dijck te doen makene van vier roeden van beloope, wel zat van
eerde... " (24 Maart 1550.)
Id., id., Register id., fol. 92 : " Daerup wel ghezoot (3) tbeloop
vanden zelven dycke met goede taye schorre zooden, elcke zoode
vyf dumen dicke... " (24 Maart 1550.)
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 125 : " Item den dyc
commende over dezelve sluus zal men maken van beloope, hoochden
ende breeden, ghelyc... " (1517.)

Op straten en op wegen wordt het woord BELOOP ook
toegepast. Ten huidige dage nog is een BELOOP een weide
waar het vee in loopt en graast. Zie bij De Bo, v° Beloop.
EDW. GAILLIARD.

(1) Zulke dijken waren GARSDYKEN genoemd : Alfred Ronse, De
Keure der Watering van Vladsloo-ambacht, blz. 23 : " Item, dat de
sluusmeesters ende ontfanghere v an nu voortaen hemlieden niet vervoorderen en zullen eenighe garsdycken te verpachten dan bij kerckgheboden ende niet langher dan drie jaeren." (Keure van 16 Maart 1591.)
(2) LATEN WEEDEN, in den tekst hieronder : Id., id., blz. 16 :
" Dat niemandt voortaen hem en vervoordere eenighe viervoeteghe
beesten, als coyen, ossen, geerden, volen, swynen, schapen te dryven,
jaghen ofte laten veeden up ende lancxt de dycken van deser waterynghe... " (Keure van 23 Nov. 1590.)
(31 GHEZOOT, van ZOODEN = Met graszoden beleggen.
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Aug. Beernaert-prijs,

z' 4do blzag

INHOUD,
1°) Verslag over de Juni - vergadering.

621

2°)

Brabanconne. Verslagen van den Keurraad.

3°)

Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd
644

4°)

De brieven 28 tot 52 van Antoni van Leeuwenhoek, door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. 645

5°) Jan

637

Moretus I als Nederlandsch letterkundige,
door Dr. MAURITS SABBE . . . . . . 691

Vergadering van 21 Juni 1922,

Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Kan. AM. Joos. I5ID. TEIRLINCK,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Joz.
JACOBS en Dr. J. P ERSIJN, werkende leden ;
de heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST, werkend lid,
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Kan. A. VAN
HOONACKER, briefwisselende leden, hebben zich laten
verontschuldigen.
^
^*

Het verslag der Mei-vergadering, wordt na lezing
goedgekeurd.
^
^*

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering
Commission Royale d'Histoire. Inventaire analytique des Chartes
de la Collégiale de Saint-Jean l'Evangeliste à Liége, par L. LA-

- 622 HAYE, Conservateur des Archives de l'Etat, a Liége. Tome I. Bruxelles, s. d.
Id. Inventaire analytique des Charters de la Collégiale de SainteCroix a Liege, par EDOUARD PONCELET, Conservateur des Archives
de l'Etat, a Mons, Membre de la Commission royale d'Histoire. Tome II.
Bruxelles, s. d.

Tijdschriften. Arbeidsblad, April 1922. -- Académie royale
de Belgique. Bulletin de la Commission royale d'Histoire, T. LXXXVI,
1 r bulletin.
Door het " Friesch Genootschap '' te Leeuwarden :
De Vrije Fries, 27ste dl., afl. II.
92ste en 93ste Verslag van het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. (1919-1920 en 1920-1921.)
Door de " Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal " :
Vereenvoudiging, nr 1 : 29 Mei 1922 (35 exx.).
Door het " Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ", te Batavia :
Verhandelingen van het Genootschap : Deel LXIII, le stuk : Supplement op de in deel LXI, 3e en 4e stuk, der Verhandelingen gepubliceerde nadere aanvullingen en verbeteringen op de Bijdragen tot de
kennis van het Midden Maleisch (Bèsèmahsch en Sèrawajsch dialect)
[verschen in dl. LIII der Verhandelingen] door 0. L. HELFRICH.

Batavia, 1921.
Id., 2e stuk : Spraakleer der Keieesche Taal, samengesteld door
H. GEURTJENS, R. K. Missionaris op de Kei-eilanden. Id.
Id., 3e stuk : Woordenlijst der Keieesche Taal, samengesteld door
H. GEURTJENS, R. M. Missionaris op de Kei-eilanden. Id.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Uitgegeven
door het Bataviaasch Genootschap. Dl. LXI, afll.1 en 2. Batavia, 1922.
Oudheidkundig Verslag 1921 : le, 2e en 3e kwartaal. Uitgegeven
door het Bataviaasch Genootschap. Weltevreden, 1921.
Notulen van de algemeene en directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap opgericht in 1778. Dl. LIX, 1921, afl. 1. Id.

Door de Naamlooze Vennootschap " De Standaard ", te Brussel :
Standaard-Jaarboek 1922, onder leiding van Dr. M. CORDEMANS.
Brussel.
Door de " Commission d'enquéte sur les violations des règles du
droit des gens, des lois et des coutumes de la guerre " :
Rapports et Documents d'enquête. 3e vol. T. I : Rapport sur les
mesures prises par les Allemands a l'égard de l'industrie beige pendant
l' occupation. T. II : Id. Annexes et planches hors texte. Bruxelles, 1921.
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Door de " Académie royale d'Archéologie ", te Antwerpen :
Bulletin, no I, 1922.
Annales, 6e série, tome X : le et 2e livraisons.
Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
CEULENEER (A. DE). — Les épreuves de Job. Triptyque dun peintre slamand de la fin du XVe ou du commencement du XVIe siècle,
conservé a Turin dans la famille Pensa. Anvers, 1922.
ID. - Note sur des antiquités conservées a Deynze. Id.
Door den heer Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Gids, 14de jaarg., 1862. (2 de deel).
ASSELBERGS (L.), leeraar in het Klein Seminarie te Hoogstraten. —
Constantijn. Drama in 4 bedrijven. Hoogstraten 1905.
De Katholyke Zondag, een wekelijksch blad, toegewyd aen Godsdienst en Zedeleer. Uitgegeven door A. V. B. Priester, met de medewerking van verscheidene geleerde persoonen. lle, V e en Vle jg. (1856,
1859, 1860).
Door den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen :
Bijvoegsel aan het Bestuurlijk Memoriaal, deel CCIX. 1921.Oficiëele Processen-Verbaal en stenographisch verslag der zittingen van
den Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Buitengewone en gewone
zittijden van 1921. Gent, z. j. (1922.)
Door de We A. FIERENS, te Grimberghen :
FIERENS (Dr. ALFONS). Maria, Koningin der Wereldgeschiedenis. (Redevoering gehouden op de algemeene vergadering van het
Maria-congres te Brussel, den 10° September 1921.) Brussel, z. j.
Door de N. V. ERVEN P. NOORDHOFF 'S, te Groningen (vanwege
de Nederlandsche Regeering) :
Tijdschrift voor Geschiedenis, 37e jg., afl. 2.
Door den Schrijver :
Kardinaal Gasquet (door J. Kleijntjens S. J.). Z. pl. of j.
Nader Bedenkingen over de inwooning der Roomsche Ingesetenen
in de Vereenigde Nederlanden, met relatie tot de Regeering van het
Land en Securiteyt of Perijkel der Protestanten. Z. pl. of j.
Door de Redactie :
0. M. 0. Maandblad van den Vlaamschen Leeraarsbond van het
officieel middelbaar onderwijs, Mei 1922.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
heeft de Bestendige Secretaris voor de

Mededeelingen
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Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, Mei 1922. --- Nederlandsch Archievenblad,
De Bibliotheekgids, Juni 1922. — Biekorf,
29 jg. (1920-1922) 4e afl.
Leuvensche Bijdragen, XIIIe jg., nrs 3-4.
Bulletin der
nr 5, 1922.
Openbare Bibliotheken, Maart 1922. r Limburg, nr 12, 1922. - -- Mechlinia, April 1922. r-- Neerlandia, Juni 1922. De Opvoeder, nrs 16-17,
1922. '-- De Schoolgids, nrs 24-25,1 ste reeks; nr 1, 2e reeks 1922. ^-- SintCassianusblad, nr 6, 1922..-- Studiën, Juni 1922. -- Vlaamsch opvoedTooneelgids. (Missienummer.) Nr 2,
kundig Tijdschrift, juni 1922.
VIIIe j. -- De Kleine Vlaming, Juni 1922. ^-- La vie diocésaine, mai
1922.
Sehweizerisches Archiv fiir Volkskunde, 24. Band, Heft 1.

Le tt erkundige mededeelingen,
1°) door den heer 0. WATTEz, bestuurder der
Academie, over : Onze Priester-Dichters, door den
E. H. JORIS EECKHOUT :
In naam van den E. H. Joris Eeckhout heb ik de eer een
werk, getiteld Onze Priester-Dichters, aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie aan te bieden. Het is eene keurige verzameling van honderd negen en dertig gedichten van zes en
twintig nog levende Vlaamsche priesters, te beginnen van Hugo
Verriest, geboren in 1840, en sluitend met Hubert Buyle,
geboren in 1891. In die reeks komen nog voor de namen van
Karel Blancke, Jac. Muyldermans, A. Mervillie, E. de Lepeleer, August Cuppens, J. Winters, A. Dierick, L. Adriaensen,
A. Scheiris, D. Van Haute, C. Verschaeve, A. Walgrave,
C. Gezelle, E. Fleerackers, Joz. de Voght, J. Hammenecker,
A. Mahy, A. Coussens, A. Thans, L. Reypens, C. Van der
Straeten, J. Eeckhout, M. Van Hoecke.
Al die namen zijn ons goed bekend, de eene meer dan de
andere, doch alle die dichters, jongere als oudere, verdienen
hunne plaats in de bloemlezing van E. H. Joris Eeckhout.
Hij heeft goed werk gedaan met deze " bloemen " te
" lezen " en ze aan het letterlievende volk van Vlaanderen
aan te bieden.
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vorm en hunne verheven strekking, en zijn deswegen zeer
geschikt voor het onderwijs in de Nederlandsche letteren.
Ik wensch den E. H. Eeckhout geluk en bijval met zijn
bundeltje, dat sierlijk werd uitgegeven.

3°) Door den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE,
briefwisselend lid, over : Rapports et Documents d'Enr
quëte, 3e vol. T. I : Rapport sur les mesures prises par
les Allemands a l'égard de l'industrie beige pendant
l'occupation. T. II : Id. Annexes et planches hors
texte.

Ik heb de eer, uit naam van de " Commissie van
Onderzoek in zake de inbreuken op het volkenrecht, de
wetten en gebruiken van den oorlog ", hierbij een
exemplaar van het uit twee stukken bestaande derde
deel der Verslagen en documenten, door die Commissie
uitgegeven, aan de Academie ten geschenke aan te bieden.
Het eerste stuk bevat een uitvoerig verslag, de
vrucht van een langdurig en ernstig onderzoek ; het
tweede de bijzonderste documenten, die de Commissie
na den wapenstilstand het gansche land door heeft
verzameld.
In het verslag, dat van de hand is van Graaf Ch.
de Kerchove de Denterghem, wordt op methodische wijze
uiteengezet, welke maatregelen door de Duitsche administratie in België, tijdens de bezetting van het land, op
gebied van handel en industrie getroffen zijn geworden :
het is een zeer nauwkeurig, zonder haat of drift geschreven relaas van de wijze waarop de Duitschers de in België
voorhanden grondstoffen en fabricaten in massa hebben
opgeëischt en weggenomen ; waarop zij den invoer- en
uitvoerhandel en het aanwerven van werkkrachten hebben geregeld en allerlei bedrijven onder toezicht of
sekwester hebben gesteld ten behoeve van de Duitsche
oorlogsindustrie; waarop zij met koelen bloede in hon-
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derden bedrijven en fabrieken, die onder den nood van
den tijd of ten gevolge van allerlei geknoei vanwege den
bezetter, stil waren gelegd, de machines weggevoerd of
tot roestijzer vernield hebben. Uit het verslag blijkt verder dat de Duitschers met die drastische maatregelen en
grondige verwoestingen niet enkel bedoelden aan de
Duitsche oorlogsindustrie de noodige grondstoffen en
allerlei daarbij min of meer bruikbare — in de ruimste,
vroeger nooit gekende opvatting van het woord, —
werktuigen en materiaal te verschaffen, doch er ook op
uit waren, zooals uit enkele bijzonder teekenende documenten is gebleken, om de Belgische industrie nog langen
tijd na den oorlog te verlammen of aan de Duitsche
ondergeschikt te maken, met de hoop onzen handel te
verdrijven uit elk afzetgebied, waar hij vroeger den Duitschen bestreed of beheerschte.
Dit merkwaardig verslag steunt op documenten van
tweeërlei aard. De belangrijkste ervan zijn, met een aantal platen, in het tweede deel van het werk overgedrukt :
oorspronkelijk Duitsche documenten, met name de offi
cieele besluiten door de Duitsche Gouverneuren-Generaal en legeraanvoerders in 't etappegebied uitgevaardigd, benevens allerlei archiefstukken, door de Duitschers
bij hun overhaasten terugtocht achtergelaten; Belgische
documenten, bij elkaêr gebracht ter gelegenheid van
een zeer uitgebreid onderzoek in al de Belgische bedrijfstakken, waarmede door de Commissie, zooals ik zei, reeds
kort na den wapenstilstand een aanvang werd gemaakt.
Zoo is dit derde deel der uitgaven van de " Commissie van onderzoek in zake de inbreuken op het volkenrecht ", een buitengewoon nauwkeurig en zaakrijk,
alleszins betrouwbaar relaas geworden van een der
nieuwste episodes in de moderne oorlogsvoering : het
gebruik maken van den industriealen rijkdom van den
vijand niet alleen ten behoeve van de eigen oorlogsindustrie, doch ook, en soms hoofdzakelijk, ten bate van
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eigen economische belangen en toekomstplannen : een
toestand die zich ongetwijfeld voor dezen nooit heeft voorgedaan. Des te belangwekkender is daarom het werk, dat
ik de eer heb aan de Academie aan te bieden, en dat, in
elk opzicht, alleszins een " livre de bonne foy " mag
worden genoemd.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Koninklijke Academie van Wetenschappen.
(Academia Regia Disciplinarum Neerlandica.) — WEDSTRIJD " Ex Legato Hoeufftiano ". --- Gedrukte brief
van 10 April 1922, onderteekend C. VAN VOLLENHOVEN

als voorzitter der Academie, houdende mededeeling van
het programma van den wedstrijd voor 1923.
2°) Gent. Nationaal Muziekfeest op Zondag
24 September 1922. Omzendbrief van 15 Mei 1922,
waarbij de " Vriendenkring der Oud-Strijders van
Hauthem.St-Margriet ", en de " Koninklijke Zangmaatschappij De Melomanen '', den heer Voorzitter der
Koninklijke Vlaamsche Academie, om zijn toetreding
verzoeken tot het Eere-comiteit, ingericht met het oog
op het Nationaal Muziekfeest van Zondag 24 September,
te 14 uur, in het Feestpaleis te Gent, " ten voordeele
van het gedenkteeken op te richten te Hauthem-SintMargriet, ter nagedachtenis der Belgische soldaten voor
het vaderland gesneuveld op 14 Oogst 1914 ". .- De
heer Bestuurder O. WATTEZ verklaart zich gaarne
bereid toe te treden.
3°) " Voagie gedaen naer Canton... in 1719-1721. "
(Zie boven blz. 237). — De E. P. HILDEBRAND 0. M. C.,
archivaris provinciaal der Belgische Kapucynen, hoofd-
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Academie, dat P. HONORATUS VAN HENDE, waarover
in genoemde " Voagie... " gesproken wordt, te Gent
geboren werd op 12 Januari 1689; hij werd minderbroeder in 1710 en overleed te Oudenaarde in 1741.
4°) Koninklijke Academie van België. Honderd
vijftigste verjaring. Brief van 10 Juni waarbij de
Koninklijke Academie van België aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie haar erkentelijkheid uitspreekt, dat
deze zich op de jubelfeesten liet vertegenwoordigen en
een adres van gelukwensching aan de feestvierende
Academie aanbood.
Verslagen 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 M. L. WILLEMS, voorzitter,
K. DE FLOU, AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof.
Dr. J. MANSION, leden, en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staan :
a] Lidmaatschap der Commissie. Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Baron N. de Pauw.
Worden voorgesteld de heeren : Joz.
L. SCHARPÉ.

JACOBS en

Prof. Dr.

b] Kleine verscheidenheden door den heer EDW. GAILLIARD. (Op beleefd verzoek door den heer Mr. LEONARD
WILLEMS voorgedragen). — Pitten ende palen, Pittepalen :

Grenspalen zetten, ook in zake van " verdeel " (verdeeling van
goederen). Verder de uitdrukkingen Pittepalinghe, Pitte ende
paelder, Pittepaelder. — Pitten ende woesten, spr. van land. •—
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Clytdairinghen (Dering uitgraven) ; Fr. Tourber. — Nederstick
pittig wees op een stuk land waarin er deringputten gebleven
waren. — Pitten, en het bv. nw. Pittede. Laagten vertoonen :
Neder pittende stick of Neder ende pittende stick; elders
Pittede en Neder ende Pittede. — Landwech : weg die dient

voor het bebouwen van den grond naar waar hij leidt. (1414.)
Pleckinge. In zake van " partaige van goeden ". (1631.) —
Pleklodt : de " pleck '' van een eigendom aan iemand door het
lot in een verdeeling aangewezen. (1730.) — Clicke laats. Een
stuk land : Een " clicke lants, groot zeven hondert ". (1671.)
Fr. Lopin de terre? — Spot, Spotkin. Spr. van land. Twee
teksten van 1529. — Craech-dyck of Craeck-dyck. In den polder van Zantvoorde bij Oostende. Tekst van 1664. Ook in het
Antwerpsche bekend, nl. in de " Dyckagie " van Willebroeck.
(1682.) -- Nederland : Laag land. (1443.) •-- Nederinghe :
Laag liggende plaats. Verschillende varianten. (Teksten van
1443, 1529, enz.) — Overgheven, in zake van leenen = Rapport et dénombrement : Uitdrukkingen XIIIe eeuw, 1480, 1514.
,-- Overhusen. Eene riole doen zuveren ende vauteren, ende
doen overhusen. (1394.) — *Zwaerte penningen. Lat. Moneta
nigra, — Land houffenen is synoniem van Land winnen.
(1404.)
Servoir. Is hetzelfde als Sauvoir. Teksten uit 1367 en
1373. Reep land. Strook land. (1465.) Nog van dagelijksch
gebruik in Oost-Vlaanderen. — Verblenden : een straat ver-.
blenden.
c] Een onbekend fragment uit den Spieghel der Sonden,
door den heer L. WILLEMS medegedeeld en besproken.
De Commissie stelt aan de Academie voor, om beide
lezingen 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 : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
voorzitter, IS. TEIRLINCK, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPE,

^-
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Dr. J. PERSIJN, leden, 0. WATTEZ, lid-secretaris, Dr. M.
en Dr. A. - J. -J. VANDEVELDE, hospiteerende leden.

SABBE

Aan de dagorde staan :
a] Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XVIIIe eeuw, door
Prof. Dr. L. SCHARPÉ. Dit punt werd uitgesteld tot de volgende vergadering.
Dr. Scharpé spreekt over een Vlaamsch boek, in 1842
verschenen, en getiteld Boudewijn en Avezoete, door De Clercq,
een werk dat weinig bekend is en nochtans verdient gelezen
te worden.
b] Mededeeling door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : De
brieven nr 28 tot 52 van Antoni van Leeuwenhoek (2e Bijdrage
tot de studie over de werken van den stichter der Micrographie).
Dr. Vandevelde leest eenige der voornaamste deelen uit
de zeer uitgebreide studie, die hij heeft gemaakt over de aangeduide brieven van ANTONI VAN LEEUWENHOEK.
Die uittreksels interesseeren zeer de toehoorders die verlangen dat Dr. VANDEVELDE zijne studie zou voortzetten om ze
te laten verschijnen ira de Verslagen en Mededeelingen.
De voorzitter wenscht in naam der Commissie Dr. VANDEVELDE geluk met zijne hoogst belangrijke studie.
— De Academie beslist dat zij in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen worden.

DAGORDE.
GEHEIME VERGADERING.

A. Wedstrijden voor 1922. Mededeeling door den
Bestendigen Secretaris over de verslagen door de leden
der keurraden uitgebracht. — Stemming.
Twee der voor 1922 uitgeschreven prijsvragen werden beantwoord.
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1°) Klankleer van het Hollandsch dialect in de Middeleeuwen.

Prijs : 1200 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk :
Die scriven soude int openbaer,
Dat eiken mensche te wille waer,
Die soude vro op moeten staen.
DIRC POTTER, Der Minnen Loep.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heergin : Prof. J. VERCOULLIE, Dr. L. GOEMANS en
Dr. L. SIMONS.
De drie verslaggevers zijn het eens om te verklaren
dat het ingezonden antwoord voor bekroning niet in
aanmerking komen kan. — De Academie sluit zich hierbij
aan. — (Zie de verslagen van de jury blz. 541.)
2 °) Vakwoordenboek van de Hoppeteelt.
Prijs : 800 fr.
Twee antwoorden werden ingezonden onder kenspreuk : 1 °) Hopbouwkunde; 2 °) Humulus non humilis.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
Prof. J. VERCOULLIE, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
ISID. TEIRLINCK.
De drie verslaggevers zijn het eens om te verklaren,
dat, van de twee ingezonden handschriften, dat met kenspreuk Humulus non humilis het beste is en verdient
bekroond te worden.
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel der
Jury. Den Schrijver zal gelegenheid gegeven worden zijn
werk naar de wenken van de verslaggevers te volledigen.
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Schrijver der verhandeling is de heer Dr. JAN LINT
bestuurder van 's Rijks hooger normaal
Instituut voor landbouwhuishoudkunde, docent aan de
landbouwhoogeschool van Gent, te Laken-Brussel, in
samenwerking met den E. H. A. DE J AEGHER, landbouwkundige te Poperinghe en den heer PAUL LINDEDANS,
landbouw-ingenieur te Opwijk.
De verhandeling zal hem overgemaakt worden, doch
moet vóór 10 December aan de Academie worden
teruggestuurd. — (Zie de verslagen van de jury na de
Mei-vergadering, blzz. 543-548.)
DEDANS,

3°) Salsmans-Fonds. Liturgische boeken.
Prijs 600 fr.
Een antwoord werd ingezonden. Kenspreuk : In
splendoribus sanctorum.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld de
heeren : Kan. AD. Joos, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en
Dr. HUGO VERRIEST.
De drie verslaggevers besluiten eenparig tot bekroning.
De Academie sluit zich aan bij de uitspraak van de
Jury.
Schrijver der verhandeling blijkt te zijn de Eerw.
heer Ridder Dr. PAUL DE CORSWAREM, Doctor in de
Wijsbegeerte, Baccalaureus in de Godgeleerdheid, te
Tongeren.
De verhandeling zal hem toegestuurd worden ten
einde er de lichte veranderingen aan toe te brengen welke
de Jury wenschelijk acht. Het stuk moet vóór 10 December aan de Academie teruggestuurd worden. — (Zie de
verslagen van de Jury na de Mei-vergadering, blzz.
549-551.)
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4°) Karel Boury-Fonds. --- Het op muziek brengen
van de

vijf in 1920 bekroonde liederen.

Prijs 250 fr.
Vijf antwoorden werden ingezonden. Kenspreuken :
1°) Hou ende Trouw (5 liederen); — 2°) Aart Llyterhei (Id.); — 3°) De noeste werker verrijkt (Id.); '-- 4°) Geen
rijker kroon, dan eigen schoon (3 liederen); — 5°) Musica
(2 liederen).
Hebben bereidwillig aanvaard als leden van den
keurraad op te treden de HH. : OSCAR ROELS, JEF VAN
DER MEULEN en FRANS UYTTENHOVE, toondichters
te Gent.
De heeren verslaggevers kwamen in vergadering
van 16 Mei tot het besluit dat geen der ingezonden reeksen verdient bekroond te worden. Zij stellen echter voor
een eervolle melding toe te kennen aan de schrijvers van
de werken ingezonden onder kenspreuk : Hou ende Trou
en Aart Zlyterhei.
De Academie sluit zich bij dat voorstel aan. —
(Zie de verslagen van de Jury na de Mei-vergadering,
blzz. 552-556.)
5°) Aug. Beernaert- prijskamp.

— Vijfde tijdvak

1920-1921.

26 werken werden voor den Prijskamp ingezonden.
Werden tot leden van de Jury aangesteld :
Door de Academie : de heeren Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE;
Door den heer Minister : de heer G. D'HONDT, als
afgevaardigde der Regeering.
Daar de afgevaardigde der Regeering zijn benoeming eerst op 23 Juni ontving, was het de Jury onmo-
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gelijk voor de Juni-vergadering klaar te komen met het
verslag over den Beernaert-prijskamp. De uitslag zal dan
ook slechts later kunnen medegedeeld worden.
6°) BRABANCONNE. Prijskamp voor het schrijven
van een Vlaamsch couplet der " Brabanconne ' dat
overeen zou komen met de officiëel aangenomen Fran.sche lezing van Minister Ch. Rogier, en de officiëele
Vlaamsche tekst zou worden.
Prijs : 100 fr.
161 antwoorden werden ingezonden.
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld de
heeren : OMER WATTEZ, Dr. L. SIMONS en Mr.
LEONARD WILLEMS.

De eerste verslaggever besluit dat volgens hem n r 128,
gedicht van den E. H. Walgrave, " het best geschikt is om op
de muziek der " Brabanconne " zonder hapering en met klank
en gevoel te worden gezongen ". De twee andere verslaggevers besluiten tot niet bekroning. — De Academie beslist
dat de prijs niet zal toegekend worden. (Zie het verslag van
de Jury, blzz. 637-643.)
Op verzoek van de Jury werd op 19 Mei aan den heer
Minister geschreven om hem te verzoeken aan de Academie te
laten geworden de officiëele muziek der " Brabanconne ",
zooals die door de muziekkorpsen van het leger gespeeld wordt.
* *
B. Verkiezing tot het Lidmaatschap der Academie. OPENSTAANDE PLAATSEN. — Worden door

den Bestuurder tot stemopnemers aangewezen : Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS en Prof. J. VERCOULLIE.
1°) Plaats van brief wisselend lid, tot vervanging van
Dr. J. PERSYN : wordt verkozen Mr. JOZ. MULS, advocaat te Antwerpen.
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2°) Plaats van brie (wisselend lid tot vervanging van
Dr. A. FIERENS : wordt verkozen Eerw. Pater JOZEF
SALSMANS, S. J., te Leuven.
3°) Plaats van buitenlandsch eerelid tot vervanging
van FELIX DE COUSSEMAEKER : wordt verkozen de heer
Dr. J. F. M. STERCK, inspecteur van het Lager Onderwijs, te Haarlem.
De uitslag dezer verkiezingen zal, ter bekrachtiging
door Z. M. den Koning, aan den heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten overgemaakt worden.

Lezing door den Heer Dr. Maurits Sabbe : Jan
Moretus I als Nederlandsch letterkundige. Jan
Moretus' recht op den titel van Nederlandsch letterkundige, steunt hoofdzakelijk op twee vertalingen.
De eerste, Twee Boecken van de Standvasticheyt
naar Justus Lipsius' De Constantia libri duo, verscheen
in 1584 bij Chr. Plantijn, te Antwerpen en te Leiden.
Het groote belang van Lipsius' boek en ook het verlangen om in het Nederlandsch den mooien Latijnschen stijl
van den Leuvenschen professor te evenaren, spoorden
Moretus tot die vertolking aan. Lipsius gaf Moretus
raad over de wijze van vertalen en Dirk Volkertsz.
Coornhert drukte zijn ingenomenheid met het werk uit.
Ook Jan van Hout en Jan de Gruytere (Janus Gruterus)
waardeerden de vertaling ten zeerste.
Het tweede vertaalde werk van Moretus is de
Eerste Dag van de Première Semaine de la Création du
Monde, van G. de Saluste, Sr du Bartas, totnogtoe
onuitgegeven, in handschrift berustend op het Museum
Plantin-Moretus.
De heer Sabbe herinnert den grooten invloed door
Du Bartas op onze literatuur uitgeoefend, en wijst in het
bijzonder op verscheidene zeer zeldzame Antwerpsche of
pseudo-Antwerpsche uitgaven zijner werken. Van de
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bekende Nederlandsche Du Bartas-vertalingen is die van
J. Moretus de oudste. Een beschouwing over de letterkundige waarde en de metriek van de vertaling besluit
de mededeeling.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de
Academie dat de lezing van den heer Sabbe in de Ver-slagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering eindigt te 4 uur.

BRABANÇON NE.
Verslagen van den Keurraad (zie boven blz. 631).

1°) Verslag van den heer OMER WATTEZ.
Honderd een en zestig dichters hebben aan den prijskamp deelgenomen. Na eene eerste lezing moest ik het grootste
gedeelte der stukken op zijde leggen, ofwel omdat de woorden
niet passen op de muziek, of omdat de verzen geen klank
genoeg hebben voor een lied; eindelijk omdat de taal te wenschen overlaat, de figuren onnatuurlijk zijn, enz.
Vele mededingers hebben gedacht dat zij den Franschen
tekst slaafs moesten volgen tot in de letterlijke vertaling der
woorden toe, alsook in dezelfde versmaat. Dat is onmogelijk.
De gedachten moeten dezelfde zijn, de woorden kunnen anders
luiden en de versmaat kan alleen zijn de vijfvoetige jambus,
tegen de versmaat in van den Franschen tekst.
De heer LEO VAN DER HAEGHEN, professor aan het Koninklijk Conservatorium te Gent, schreef ons daaromtrent een belangrijken brief, waaruit ik hier het voornaamste aanhaal en
samenvat :
--- Het volk kent de wijze van de Brabangonne, de woorden niet, die op de muziek gesmeten zijn gelijk de kleuren op
eene prent van Epinal.
Dit is zóó inderdaad. Enkele mededingers hebben begrepen, dat alleen de vijfvoetige jambus met coesuur na den
tweeden voet behoorlijk op de muziek kon aangepast worden.
Op die wijze eerbiedigt men de rhytmische slagtonen van
het gezang.
Als de beste teksten, den keurraad onderworpen, beschouw
ik de stukken, die de nummers 7, 10, 12, 13, 24, 22, 28, 125,
128, 135, 141 en 146 dragen.
Nummer 128, gedicht van den E. H. WALGRAVE, is,
volgens mij, het best geschikt om op de muziek der Brabanconne, zonder hapering en met klank en gevoel, te worden
gezongen.
Versl, 1922

41
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2.) Verslag van den heer Dr. L. SIMONS.
Laat ik vooraf zeggen, dat ik bij het schiften van de
talrijke ingekomen dichtproeven meer kaf dan koren heb
gevonden en dat ik het ten volle eens ben met den eersten
verslaggever, wanneer hij de groote meerderheid naar de
snippermand verwijst. Uit de kreupelverzen, uit de onbeschaafde
taal en gebrekkige spelling is op te maken, dat het meerendeel
van de mededingers uit ongeletterden bestaat ; de letterkundigen
hebben het wel niet de moeite waard geacht hun fijnbesnaarde
lier aan te slaan.
Het zijn welgemeende, vaderlandsche bijdragen nochtans,
zonder wanklank of zweem van spotternij ; en bij het lezen van
sommige onnoozele, onbeholpen brieven, als daar zijn van
oudsoldaten, van een verpleegde uit het oudemannen-huis of
van vrouwen uit het volk, maakt de glimlach van onze
betweterij plaats voor ontroering. Het blijkt, dat er nog menig
huispoëet gevierd is in bescheiden kring, en dat de rederijkersgeest aldoor voortsmeult in den boezem van het Vlaamsche
volk.
De oproep van de Koninklijke Vlaamsche Academie
gewaagt van een " Vlaamsch couplet der Brabangonne, dat
overeen zou komen met de officiëel aangenomen Fransche
lezing ". Deze bewoordingen laten speelruimte toe wat den
vorm aangaat, doch willen zij iets zeggen, dan is de inzender
aan den inhoud gebonden. Welnu, de gedachte komt neer op
een oproep tot eendracht. Wat het Belgisch volk ook moge
scheiden, het komt op als één man, waar het den Koning geldt,
de wet en de vrijheid. De dichter mag dus niet een van deze
drie woorden wegmoffelen ter wille van het rijm, daarom kan
ik geen vrede hebben met de volgende refreinen :
" De fiere leus : voor Vrijheid, Vorst en Land ". (nr 141.)
" De Vorst, het Volk, het Vaderland ". (nr 13.)
" Tot staving van 's lands eer en van zijn goed ". (nr 28.)
" Voor Troon en Vorst, voor Vrijheid, Recht en
Vaan ". (nr 22.)
Dit laatste refrein valt in een ander uiterste, 't is te wijd
loopig. Men kan uit deze aanhalingen zien, dat ik alleen de
bestgelukte dichtproeven kies, zooals de l e verslaggever de
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lijst heeft opgemaakt en met een volgnummer voorzien. Op
deze wijze kan de Academie uit eigen oogen zien en zich een
zelfstandig oordeel vormen.
Een vluchtige toespeling op den wereldoorlog kan geen
kwaad. maar zulks moet bijzaak, geen hoofdzaak wezen.
Wat den vorm betreft, kan de critiek niet te nauwgezet
zijn in het keuren van taal en versbouw. Wordt het bekroonde
gedicht niet geijkt tot officiëelen Vlaamschen tekst ? Zal het
niet op school en bij feestelijke gelegenheden worden aangeheven, en zullen niet alle hoeden als bij tooverslag er voor
afgenomen worden?
Stopwoorden, hetzij om de maat, hetzij om het rijm, zullen
het hier dus ontgelden. Hiertoe reken ik :
" Alsook ons edel streven ". " Gij zult bloeien allerwegen ". " Ons forsche kracht ". " De vorst, de wet, de
vrijheidsmin ". (nr 10.) " Wij schenken u met fierheid hart en
leven ". Schelde en Maas " in reinen glans gehuld ''. (nr 22.)
" Om ook des noods zijn bloed te laten vloeien ". (n r 28.)
" Aan u ons bloed " waar 't ooit mocht noodig wezen ".
" En eeuwig zal der Belgen leuze gelden ". (nr 135.)
" Voor God, den Albehoeder ". (nr 141.) " De Vorst, de
Wet, de Vrijheid bovenal ". (nr 146.)
In een volkslied moeten de zinnen kort en gespierd zijn,

daarom dient over flauwe, verwaterde verzen, als de volgende,
de staf gebroken :
" Mijn hart en ziel zijn U toegedaan ". (n r 12.)
" Aan U ons werk en taai geduld ". (n r 135.)
" Grond, waarop de Belgen wonen ". (n r 128.)
" Ons aller hart wil U met liefde loonen " (n r 128.)
Ook slordige taal moet geweerd worden. b. v.
" Wij steunen trouw, of 't ook te sterven ware ". (n r 128.)
Ik wijs ook nog op onnauwkeurigheden (met Kollewijn's
welnemen !) als : " Ons leus " (n r 7) " ; ons kracht " (n r 10) ;
" voor onze Koningstroon " (nr 125) ; alsmede op voor de
muziek onwelluidende versmeltingen en wendingen, als : " onze
arm " (nr 146); " onze armen " (n r 141); " ons zwoegen en ons
zweet " (n r 7); " In onverbreekbare eendracht pal " (n r 146).
Aan de lijst van de door den l en Verslaggever uitgekipte
stukken wensch ik nog nr 13 bij te voegen met kenspreuk :

--640--" België boven al ". Het hoeft wis niet de vlag te strijken voor
de overige. Jammer maar, dat er iets aan 't refrein hapert en dat
de leelijke herhaling in vv. 4 en 5 stoorend werkt.
Vergeten wij niet, dat de Brabanconne niet voorgedragen
wordt, maar enkel en alleen gezongen. Een bewijs er van is,
dat Jan en alleman op de hoogte is van de zangwijze, maar
weinigen kunnen ééne strophe van buiten opzeggen. Hij die ze
alle vier kent is een heele Piet.
Overeenstemming tusschen den tekst van de Vlaamsche
Brabanconne en de muziek is dus feitelijk van meer belang dan
stipte naleving van de regels der verskunst. Werd dat wel
altijd in het oog gehouden ?
De Gentsche toonkundige LEO VAN DER HAEGHEN koestert
de vrees dat de dichters zich uitsluitend aan den rhytmus van
den Franschen tekst zullen houden. Velen hebben dan ook de
acht lettergrepen van het Fransch door viervoetige jamben
weergegeven. Niet minder in den smaak viel echter de vijfvoetige jambe, die zich minder leent tot vocaliseeren.
Zijn nu de gedichten van deze laatste soort geslaagd te
heeten met het oog op de muzikale aanpassing ? Ofschoon ik
een leek in de toonkunde ben, koester ik toch eenigen twijfel.
Vooreerst, de vijfvoetige jambe past niet overal. Ik bepaal mij
tot het begin van elk vers. In den l en voet van het 1 e en 3 e vers
wordt door de noten jambische maat aangewezen, maar in het
2 e , 4 e , 5 e en 6e vers eischt de muziek er een trochaeus. Het zij
mij terloops veroorloofd eenig licht te doen vallen op n r 24
met kenspreuk " Hic opus, hic labor ". De taal is goed, het
aanhefvers kon beter zijn, maar de woorden kloppen overal
volkomen met de muziek. Doch hoe wordt er, juist daarom,
omgesprongen met regelmaat van rhytme ! 't Is om de haren te
berge te doen rijzen bij meer dan een mededinger.
Ik heb nog een tweede bezwaar : Het einde van den volzin
valt niet altijd samen met de stemrust in de muziek na het 2 e en
6e vers. De zang houdt dus eventjes op, terwijl de zin, die nog
niet af is, plotselings afgebroken wordt. Ik geef er twee voorbeelden van :
Nr 28.

0 edel land, o land der Belgen !
U zij het hart en ook de hand —
Der Vlaamsche en Waalsche broedertelgen
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Het Belgisch volk haat vreemde boeien
En eensgezind staat het bereid —
Des noods zijn bloed te laten vloeien
Voor vorst en wet en liberteit.
Nr 146. Ja, gij zult leven, groot en heerlijk pralen
En sterk, in onverbreekbare eendracht pal —
Zult ge eeuwig als uw fiere leus herhalen enz.

Voorbeelden zijn nog te vinden in n rs 29, 34, 36, 40, 49,
53, 78, 90 en elders.
Besluit. In letterkundig opzicht acht ik geen enkele bijdrage
voldoende als kunstwerk afgerond om bekroond te worden.
Op toonkundig gebied vrees ik, dat we voor nog grooter,
onoverkomelijke zwarigheden staan. Daarom dient de Koninklijke Vlaamsche Academie bij een of twee Vlaamsche toonkunr
digen te rade te gaan, die dan hun oordeel zullen vellen over
die gedichten, waarin de muziek het best tot haar recht komt.
Een bekentenis moet mij ten slotte van het hart. De schuld
van ontoereikend werk ligt meer aan de omstandigheden dan
aan de inzenders. 't Is hier de verkeerde wereld.
De muziek pleegt op de woorden gemaakt te worden, niet
omgekeerd. Bovendien uit Franschen tekst en zang, hoe verdienstelijk ook elk op zich zelf, is een tweeslachtige samenkoppeling ontstaan, samenkoppeling, welke nog onnatuurlijker
blijkt in de Vlaamsche versmaat.
De dichter moet dus een keus doen tusschen hangen en
wurgen ; hij is gedwongen ofwel aan de versmaat af breuk te
doen, ofwel aan de muziek. Het beste zal dus zijn er een mouw
aan te passen, te schipperen; en hij heet de knapste die veilig
weet door te zeilen tusschen de klip van den Nederlandschen
rhytmus en die van de muziekmaat zonder te veel stortzeeën
in te nemen.

3.) Verslag van den heer Mr. L. WILLEMS,
Als derde verslaggever bevind ik mij in een zeer kieschen
toestand.
De eerste verslaggever besluit tot het toekennen van een
prijs, en wel aan n r 128.
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De tweede verslaggever wil geen enkelen prijs toegekend
zien.
Bij staking van stemmen is het dus mijne stem die den
doorslag geeft.
Alhoewel ik met den eersten verslaggever de verdiensten
van ni 128 niet ontkennen wil, aarzel ik nochtans niet mij bij
mijn tweeden collega aan te sluiten : ik zou stellig op mij niet
durven nemen van n r 128 een officiëel erkenden tekst der
" Brabanconne " te willen maken.
Het slotvers " le mi, la loi, la liberté ", dat in het Fransch
zeer kernachtig luidt, dunkt mij zeer gebrekkig weergegeven door
Den koningstroon, de vrijheid en de wet!
" La loi " beteekent hier, naar ik meen, " het recht om
zijne eigen wetten te maken " ( notre loi) en aan zulk recht is
ieder volk gehecht, dat voor vrijheid iets voelt. Maar of " de
wet " in ons Nederlandsch zoo iets kan beteekenen, komt mij
twijfelachtig voor. Ik zou stellig " la loi " liever niet vertalen,
en naar een of ander synoniem zoeken, dan een " Brabanconne "
met " de wet '' eindigen. Welke wet ? Want er zijn er vele !
Als het nog de grondwet ware, dan zou ik verstaan.
't Fransche " la loi '' wordt soms het best weergegeven
door " de orde ". " Un peuple respectueux de la loi ", heet in
onze taal " een ordelievend volk ".
" Den koningstroon " is evenmin gelukkig — zooals de
tweede verslaggever opmerkt. Men zou wel is waar kunnen
voorstellen
" Het koningdom, de vrijheid en de wet. "

Maar de muziek heeft hier den toonslag op -dóm, zoodat
het niet past. Overigens dwingt de muziek tot het zingen van
" koningstroon ", terwijl de rhytmiek onzer taal " kónings-.
troon " heeft.
En zoo kom ik tot eene tweede opmerking. Wie woorden
op eene volksmelodie brengen wil, mag de gulden woorden
van Florimond van Duyse uit het oog niet verliezen " in den
volkszang houden de rhytmus der melodie en de rhytmus der
woorden gelijken tred. "
Waar deze gelijke tred niet bestaat, mag men zeggen dat
het werk mislukt is als geheel.
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Welnu de meeste inzenders hebben aan de viervoetige
jamben de voorkeur gegeven, in navolging van den Franschen
tekst. Enkele hebben in vijfvoetige jamben vertaald.
De eerste verslaggever zegt dat deze laatste maat alleen
past bij de melodie der " Brabangonne ".
En in hoofdzaak ben ik het hieromtrent eens ; bij de meeste
verzen is de vijfvoetige jambe te verkiezen. Maar bij het 2 de en
Ode vers past, meen ik, die rhytmus niet.
— III — --- I — —
(vs. 2).
De rhytmus luidt
1
.-- 11
(vs. 4)•
een anapest, een jambe, en een anapest.
Om hier 5rvoetige jamben te stellen, moet men de muziek
wijzigen -- en men verbetert ze op die wijze geenszins.
De 3 verslaggevers zijn het dus niet eens nopens den
rhytmus die in de vertaling moet gevolgd worden.
De tweede verslaggever stelt voor in de Commissie een of
twee toonkundigen op te nemen, die over deze zaak advies
zouden uitbrengen.
De Commissie zou dan een verslag over den rhytmus der
" Brabangonne " kunnen uitbrengen, om aan de deelnemers
aan den wedstrijd te laten kennen wat zij eigenlijk op het
gebied der rhytmiek van hen verwacht.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRAPHIE
VAN DEN

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

DE BRIEVEN 28 TOT 52
VAN

ANTONI VAN LEEUWENHOEK,
(2e BIJDRAGE TOT DE STUDIE OVER
DE WERKEN VAN DEN STICHTER

DER MICROGRAPHIE)
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Voor de studie der brieven 28 tot 52 ben ik in de
gelegenheid geweest drie exemplaren te bestudeeren en te
vergelijken : 1° een exemplaar uit mijn eigene verzameling, dat
alleen de brieven 28 tot 52 bevat, — 2° een exemplaar uit de
Bibliotheek der Universiteit Leiden (1), genummerd n r 530F 17,
bevattende de brieven 28 tot 52, alsook het vervolg der
brieven met 53 tot 60, — en 3° een exemplaar uit dezelfde
Bibliotheek, genummerd n r 530F18 met de brieven 28 tot 52
en het vervolg der brieven met 53 tot 60.
Mijne studie over de brieven 28 tot 52 wordt gedaan in
de volgorde van mijn exemplaar, dat aan de volgende beschrijving beantwoordt :
Titelplaat zonder uitlegging van R. de Hooghe (R. de
Hooghe amico suo d. d. 1685) met de melding : Ontdeckte
(1) Den Heer Prof. P. Bergmans, Hoofdbibliothecaris der Universiteitsbibliotheek van Gent, en den Heer Hoofdbibliothecaris uer Universiteit van Leiden ben ik zeer dankbaar voor hunne bereidwilligheid om
de noodige boeken te mijne beschikking gesteld te hebben. De Heeren
Prof. Bergmans, en Dr R. Apers, deze laatste Conservator aan de
Gentsche Universiteitsbibliotheek, waren zoo vriendelijk mij, gedurende
mijne bibliographische opzoekingen, zeer nuttige inlichtingen te verschaffen.
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onsigtbaarheden door Antoni van Leeuwenhoek. Geen titelblad. Vóór de titelplaat bevindt zich een aangeplakt portret
van v. L., van J. Verkolje, geteekend door A. de Blois.
Het boek (15.3 X 19.7 cm.) is een kunstmatige uitgave
met de volgende bundeltjes, waarin slechts 5 brieven nummers
dragen : 30, 31, 34, 35 en 36.

1 .) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1686, met brieven :
[28] van 25 April 1679, blzz. 5-16.
[29] van 12 Jan. 1680, blzz. 17-32.
30 van 5 April 1680, blzz. 33-37.
31 van 13 Mei 1680, blzz. 38-40.
20) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, met brieven :
[32] van 14 juni 1680, blzz. 1-8.
[33] van 12 Nov. 1680, blzz. 1-32.
34 van 4 Nov. 1681, blzz. 1-15.
35 van 3 Maart 1682, blzz. 16-29.
36 van 4 April 1682, blzz. 30-35.
3.) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, met brief :
[37] van 22 Jan. 1683, 21 blzz.
4.) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, met brieven :
[38] van 16 Juli 1683, blzz. 1-24.
[39] van 12 Sept. 1683, blzz. 1-19.
5.) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, met brief :
[40] van 28 Dec. 1683, 24 blzz.
6.) Leyden,. Daniel van Gaesbeeck, 1684, met brieven :
[41] van 14 April 1684, blzz. 1-26.
[42] van 25 Juli 1684, blzz. 25-50.
[43] van 5 Jan. 1685, blzz. 51-72 en 79-94.
7°)

Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, met brieven :
[44] van 23 Jan. 1685, blzz. 3-39.
[45] van 30 Maart 1685, blzz. 41-76.

8.) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, met brieven :
[46] van 13 Juli 1685, blzz. 3-32.
[47] van 12 oct. 1685, blzz. 33-78.

-647^-9°) Leyden, Cornelis Bontesteyn, 1686, met brieven :
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]

van 22 Jan. 1686, blzz. 3-24.
van 2 April 1686, blzz. 25-44.
van 14 Mei 1686, blzz. 45-65.
van 10 Juni 1686, blzz. 66-86.
van 10 Juli 1686, blzz. 87-110.

Register, Leiden, Cornelis Boutesteyn, 1696, 34 blzz.
Het exemplaar n r 530 F 17 der Leidsche Bibliotheek kan
als volgt worden beschreven :
Titelplaat zonder uitlegging van R. de Hooghe 1685,
l e titelblad Leyden Cornelis Boutesteyn 1686, met de geplakte
melding Ex Legato Verrijst. In deze kunstmatige uitgave zijn
eenige brieven niet in de volgorde der dagteekeningen geplaatst;
het boek bevat de volgende bundeltjes :
1 °) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1686, over hout, enz.,
met brieven :
{28J van 25 April 1679, blzz. 6-16.
[29] van 12 Jan. 1680, blzz. 17-32.
[30] van 5 April 1680, blzz. 33-38.
[3l] van 13 Mey 1680, blzz. 38-40.
[34] van 4 Nov. 1681, blzz. 1-15.
[35] van 3 Maart 1682, blzz. 16-30.
[36] van 4 April 1682, blzz. 30-35.

2°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigbare
geschapene waarheden, met brief :
[37] zonder datum aan Cr. Wren, blzz. 1-21, van 22 Jan. 1683
volgens den Register in het vervolg der Brieven.

3°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1691, Over verborgentheden, met brieven :
[38] van 16 July 1683, blzz. 3-24.
[42] van 25 July 1684, blzz. 25-50.
[43] van 5 Jan. 1685, blzz. 51-88.

4°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigbare
geschapene waarheden, met brief :
[40] van 28. Dec. 1683, blzz. 1-24; vooraan komt een brief
van den drukker 24 July 1684, 2 blz.
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5°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigbare
geschapene waarheden, met brief.
[41] van 14 April 1684, blzz. 1-26.
6°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigtbare
geschapene waarheden, met een opdracht van 1 Jan. 1684 van
den drukker, en brieven :
[32] van 14 Juny 1680, blzz. 1-8 (16 Juny in Exemplaar
no 530 F 18, en 14 Juny in den Register der zaken in
het vervolg der brieven).
[39] van 12 Sept. 1683, blzz. 1-19.
[33] van 12 Nov. 1680, blzz. 1-32.
7°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, Over sout-figuren,
enz., met brieven :
[44] van 23 jan. 1685, blzz. 3-39.
[45] van 30 Maart 1685, blzz. 41-76.
8°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, Over planten en
boomen, met brieven :

[46] van 13 July 1685, blzz. 3-32.
[47] van 12 Oct. 1685, blzz. 33-78.
9°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1686, Van cinnaber,
been en huyd, enz., met brieven :

[48] van 22 Jan. 1686, blzz. 3-24.
[49] van 2 April 1686, blzz. 25-44.
[50] van 14 Mey 1686, blzz. 45-65.
[51] van 10 Juny 1686, blzz. 66-86.
[52] van 10 July 1686, blzz. 87-110.
10°) Vervolg der Brieven, Leyden, Cornelis Boutesteyn,
1688, met een brief van den drukker en Register, 6 blzz. en
brieven :
[53] van 4 April 1687, blzz. 1-16.
54e tot 60e missive, blzz. 17-155.

zooals voor het hiervolgend exemplaar Leiden, n r 530 F 18.
Alleen van brief 54 af zijn de brieven in den tekst genummerd. Alhoewel de volgorde op vele plaatsen verkeerd is, zijn
al de brieven aanwezig.
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De studie der brieven 53 tot 60, die het l e vervolg der
brieven uitmaakt, zal in eene volgende mededeeliug gedaan
worden.
Het 2 e exemplaar van het 1 e deel van de Leidsche
Bibliotheek, draagt n r 530 F 18; het schijnt bijna hetzelfde
te zijn als mijn exemplaar, en bijgevolg verschillend van
het exemplaar n r 530 F 17; geen enkel der brieven echter
draagt een nummer. Het beantwoordt aan de volgende
beschrijving :
Titelplaat zonder uitlegging vau R. de Hooghe, 1685,
l e titelblad Leyden (Cornelis Boutesteyn) 1686, met de geplakte
melding Ex Legato Verrijst. Achter het titelblad vindt men
een portret van Antoni van Leeuwenhoek aangeplakt, van
J. Verkolje, geteekend door A. de Blois.
Die kunstmatige uitgave bedraagt de volgende bundels :
1°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1686, Over hout, enz.,
met de brieven :
[28] van 25 April 1679, blzz. 6-16.
[29) van 12 Jan. 1680, blzz. 17-32.
[30[ van 5 April 1680, blzz. 33-38.
[31] van 13 Mei 1680, blzz. 38-40.

2°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigtbare
geschapene waarheden, met een opdracht van den uitgever,
1 Jan. 1684, 6 blzz., en de brieven :
[32] van 16 Juny 1680, blzz. 1-8.
[33] van 12 Nov. 1680, blzz. 1-32.
[34] (2) van 4 Nov. 1681, blzz. 1-15.
[35] van 3 Maart 1682, blzz. 16-29.
[35] van 3 Maart 1682, blzz. 16-29.
[36J van 4 April 1682, blzz. 30-35.

3°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigtbare
geschapene waarheden, met een brief zonder datum, aan
Cr. Wren, blz. 1-21.
[37] zonder datum, aan Cr. Wren, blzz. 1-21.
(2) Tusschen brief [33] en [34] vindt men in het exemplaar een
geschrevene melding van een lacune blz. 1-24. Er ontbreekt echter geen
enkel der brieven van [28] tot [52].

650^4°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, Over verborgentheden, met brieven :
[38] van 16 July 1683, blzz. 3-24
[39] van 12 Sept. 1683, blzz. 1-19.

5°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigbare
geschapene waarheden, met een brief van 24 July van den
drukker, 2 blzz. en brief :
[40] van 28 Dec. 1683, blzz. 1-24.

6°) Leyden, Daniel van Gaesbeeck, 1684, Over onsigbare
geschapene waarheden, met brieven :
[41] van 14 April 1684, blzz. 1-26.
[42] van 25 July 1684, blzz. 25-50.
[43] van 5 Jan. 1685, blzz. 51-94.

7°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, Over sout-figuren,
enz., met brieven :
[44] van 23 Jan. 1685, blzz. 3-39.
[45] van 30 Maart 1685, blzz. 41-76.

8°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1685, Over planten en
zaden van boonren, met brieven :
[46] van 13 July 1685, blzz. 3-32.
[47] van 12 Oct. 1685, blzz. 33-78.
9°) Leyden, Cornelis Boutesteyn, 1686, Over cinnaber,
been en huyd, enz., met brieven :
[48] van 22 Jan. 1686, blzz. 3-24.
149] van 2 April 1686, blzz. 25-44.
[50] van 14 Mey 1686, blzz. 45-65.
[51] van 10 Juny 1686, blzz. 66-86.
[52] van 10 July 1686, blzz. 86-110.

10°) Vervolg der Brieven, Leyden, Cornelis Boutesteyn,
1687, inhoudende een brief van den drukker en Register, 6 blzz.
en de brieven :
[53] van 4 April 1687, blzz. 1-16.
54e missive van 9 Mey 1687, blzz. 17-26.
55e missive van 13 Juny 1687, blzz. 27-52.
56e missive van 11 July 1787, blzz. 53-72.
57e missive van 6 Aug. 1687, blzz. 73-95.
58e missive van 9 Sept. 1687, blzz. 96-114.
59e missive van 17 Oct. 1687, blzz. 115-140.
60e missive van 28 Nov.1687, blzz. 141-155.

-651 -Vóór den 54 en brief is er dus geen enkele brief genummerd. Voor het overige is de volgorde der brieven zooals in
mijn exemplaar ; het bundeltje Leyden, 1685, Over verborgeneheden (4 .) draagt de uitgavedagteekening 1685 ; in het exemplaar
n o 530 F 17 is het datum 1691. De geschrevene melding in het
2e bundeltje is volgens mij onnoodig ; ik denk dat het exemplaar
volledig is : de vergelijking met mijn exemplaar is gemakkelijk
omdat in beide boeken de volgorde dezelfde is; die volgorde
is volgens de nummers der brieven aangegeven in het Register
der Saaken van het Vervolg der Brieven. De volgorde in
exemplaar 530 F 17 schijnt op menige plaatsen verkeerd; men
kan zich daarover uit het overzicht van den inhoud der drie
exemplaren overtuigen.
^
**

In mijn onderzoek geef ik voor iederen brief den volledigen Nederlandschen titeltekst, zooals deze in mijn exemplaar
voorkomt, met een overzicht en eene korte bespreking van den
inhoud; aan die aanteekeningen wordt de bibliographische overeenstemming met de Latijnsche uitgave, met den Engelschen
tekst der Philosophical Transactions, met den Franschen tekst
in de Collection Académique en in het boek van Hartsoeker (3).
Daar de Latijnsche uitgave even volledig is als de Nederlandsche, is het noodig hier over de 2 eerste der 4 boekdeelen
van die Latijnsche uitgave eenige bijzonderheden op te geven :
J e Boekdeel (Bibl. Univ. Gent, Phys. 72). -- Antonii à
Leeuwenhoek, regiae Societatis Anglicanae socii Opera omnia,
seu arcana natune, ope exactissimorum microscopiorum detecta,
experimentis variis comprobata, epistolis, ad varios illustres
viros, ut et ad integram, quae Londini floret, sapientem societatem, cujus membrum est, datis, comprehensa, et quatuor
tomis distincta. Editio novissima, prioribus emendatior, cum
indicibus cuique tomo accomodatis. Lugduni Batavorum, apud
Joh. Arnold. Langerak, 1722 (15.8 X 20.0 cm.).
Het boek bevat een titelplaat door R. de Hooghe geteekend, een Carmen panegyricum (8 blzz.) in Latijnsche verzen
(3) Zie mijne le mededeeling in de Verslagen en Mededeelingen,
1922, noot 7, blz. 325.
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opgemaakt en drie bundels brieven :
De eerste, Anatomia et Contemplatio (64 blzz.) met de
3 brieven van 25 Juli 1684, 25 Juli 1684, 26 Juli 1683. Deze
dagteekeningen komen met deze van de Hollandsche uitgave
niet overeen; als men de Latijnsche en de Hollandsche teksten
vergelijkt, ziet men dat de eerste der 3 brieven, van 25 Juli 1684
met brief 43 van 5 Januari 1685, de tweede van 25 Juli 1684,
met brief 42 van 25 Juli 1684, de derde van 26 Juli 1683 met
brief 38 van 16 Juli 1683 overeenstemmen.
De tweede, Anatomia et contemplationes (260 blzz.), met
16 brieven, namelijk de volgende, volgens de vergelijking der
teksten: nrs 28, 29,30,31, 34, 35, 36, 46,47,44,45,48,49,50,51,52.
In de 2 eerste deelen ontbreken aldus de brieven 32, 33,
37, 39, 40, 41; deze 6 brieven bevinden zich in de normale
volgorde in het 2e boekdeel van de Latijnsche uitgave, van
1722, ook te Leiden door Langerak uitgegeven.
Tusschen den l en en den 2en bundel bevindt zich een
inhoudstafel : Index triplex rerum praecellentium hoc volumine
contentarum ; die tafel dient voor de 3 bundels.
De derde bundel (124 blzz.) bevat de 8 brieven ns 53 tot 60
van het l e vervolg der Nederlandsche uitgave, en is van het
volgend opschrift voorafgegaan : Continuatio epistolarum,
datarum ad longe celeberrimam regiam Societatem Londinensem, ab Antonio de Leeuwenhoek, ejusdem Societatis membro.
Editio tertia. Lugduni Batavorum, apud Joh. Arn. Langerak, 1730.
Het 1 e boekdeel bevat dus de volgende brieven : 43
(blzz. 1-28), 42 (blzz. 29-48), 38 (blzz. 49-64), 28 tot 31 (blzz. 1-31),
34 tot 36 (blzz. 32-57), 46 en 47 (blzz. 58-118), 44 en 45 (blzz.
119-177), 48 tot 52 (blzz. 178-260), 53 tot 60 (blzz. 1124).
2e Boekdeel (Bibl. Univ. Gent Phys. 72). --- Antonii a
Leeuwenhoek, regiae Societatis Anglicanae socii, Arcana naturae detecta. Editio novissima, auctior et correctior. Lugduni
Batavorum, apud Joh. Arnold. Langerak, MDCCXXII (index
rerum, experimenta et contemplationes 515 blzz., index rerum).
Antonii a Leeuwenhoek Continuatio arcanorum naturae detectorum. Lugduni Batavorum, apud Joh. Arnold. Langerak,
MDCCXXII (index argumentorium, continuatio arcanorum
naturae 192 blzz., index).
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De titelplaat is geteekend F. van Schaak ; na de 6 brieven
32 (blzz. 1-5), 33 (blzz. 6-25), 37 (blzz. 26-38), 39 (blz. 39-49),
40 (blzz. 50-65), 41 (blzz. 66-81), komen zonder onderbreking
de 32 brieven 61 tot 92 (blzz. 82-515). Continuatio bevat de
brieven nr 93 tot 107 (192 blzz.). Het boekdeel eindigt met een
zeer volledig inhoudstafel, alphabetisch verwerkt.
Een andere uitgave, verschenen in 1712, die ik hier alleen
als bewijsstuk vermeld, draagt het volgend opschrift :
Antonii a Leeuwenhoek regiae Societatis Anglicanae socii,
Arcana naturae detecta. Editio novissima, auctior et correctior.
Lugduni Batavorum, apud Joh. Arnold. Langerak. MDCCXII.
(Index rerum, experimenta et contemplationes 515 blzz., index
rerum). Antonii van Leeuwenhoek Continuatio arcanorum naturae detectorum, qua continetur quicquid hactenus ab auctore
lingua vernacula editum, et in linguam latinam transfusum non
fuit. Delphis Batavorum, apud Henricum a Kroonevelt,
MDCXCVII (continuatio 192 blzz., index) [Bihl. Univ. Gent
HN 436].
Het boek bevat de volgende brieven : 32 (blzz. 1-5), 33
(blzz. 6-25), 37 (blzz. 26-38), 39 (blzz. 39-49), 40 (blzz. 50-65),
41 (blz. 66-81), 61 tot 92 (blzz. 82-515), in Continuatio, brieven
93 tot 107.
*
**

Zooals hooger gezeid, heb ik dit onderzoek der brieven
van 28 tot 52 gedaan met mijn exemplaar van de kunstmatige
Hollandsche uitgave, welk exemplaar negen bundeltjes en een
inhoudstafel bevat.

le Bundeltje met brieven 28 tot 31.
Ontledingen en ontdekkingen van levende dierkens in de
teeldeelen van verscheyde dieren, vogelen en visschen ; van het
hout met der selver menigvuldige vaaten ; van hair, vlees en
vis ; als mede van de groote menigte der dierkens in de excrementen. Vervat in verscheyde brieven, g?schreven aan de
wyt-vermaarde koninglijke wetenschap-zoekende Societeit, tot
Londen in Engeland. Door Antoni van Leeuwenhoek, medebroeder van de selve Societeit. Tot Leyden, by Cornelis Boutesteyn, boekverkooper, op 't Rapenburg, Ao. 1686 (40 blzz.).
Versl. 1922

42
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[Brief 28] van 25 April 1679. — Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen. Van de levende Dierkens
in de Hommen of mannelyke zaden van visschen, ende in de
Testiculen van de Dieren, als mede datter meer dan tien maal
soo veel levende Dieren uyt een Hom van een Cabbeljauw
voortkomen als er Menschen op de Aarde leven. Delft in
Holland den 25 april 1679, Geschreven aan de koninglyke
Societeit tot Londen, ende geaddresseert aan de Heer Nehemias
Grew, secretaris van de selve Societeit (blzz. 1-16, 1 fig.) —
De vivis animalculibus, etc. ; Opera omnia, 1722, IAa, 1-11,
zonder dagteekening. _ Animalcles discovered in the melt of
a live cod-fish and pikes ; in the vasa deferentia of a male
hare, and of birds; and in the testicle of a dog, and a cock ;
Phil. Coll. Hooke (4), 1679, nr 1, blz. 3. — Lettre de M. Leewenbrock (sic), sur le grand nombre d'animaux qu'il a observés
dans la semence des animaux ; Coll. acad. (partie étrang.), II (5),
1755, 531-533. — Hartsoeker (6), blz. 3.
De brief herinnert eerst aan den brief van 21 Februari 1679,
die onuitgegeven schijnt (7), en beschrijft dan de mannelijke
geslachtsklieren en de spermatozoïden (dierkens) bij den kabeljauw, den snoek, den haas, den hond, den haan, den kalkoen.
Nog eens komt v. L. terug op het groot getal der dierkens ;
^ voor dees tyd hebbe goed gedagt mede te deelen, zegt hij,
(4) Zie over Phil. Coll. Hooke, noot 48 van mijne l e mededeeling,
blz. 357.
(5) Zie over Coll. Acad., noot 36 van mijne le mededeel., blz. 336.
(6) Cours de physique accompagné de plusieurs pièces concernant
la physique qui ont déjà paru, et d'un extrait critique des lettres de
M. Leeuwenhoek, par feu M. Hartsoeker. A La Haye, chez Jean Swart,
1730 (18,5 X 25,8 cm,, Préface, Lettre à M. De Fontenelle, Eloge par
M. De Fontenelle, Tables ; Cours de physiques 323 blzz.; Recueil de
plusieurs pièces de physique oil ion fait principalement voir l'invalidité
du système de M. Newton. Et ou se trouve, entre autres, une Dissertation
sur la peste et sur les moyens de s'en garentir, seconde édition 120 blzz.;
Extrait critique des lettres de feu M. Leeuwenhoek 66 blzz., Bibl.
Univ. Gent Phys. 44).
In zijn overzicht der brieven volgt Hartsoeker de volgorde van de
Nederlandsche uitgave, zooals deze volgorde in mijn exemplaar voorkomt, uitgezonderd voor de brieven 33 en 39 waarover hij zich vergist.
(7) Zie mijne l e mededeeling over v. L's brieven. Versl. en meded.
Kon. Vl. Academie, 1922, blz. 357.

r
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en alhoewel ik myn selven verseker dat deze myne verhaalde
observatien by weynige menschen sullen aangenomen werden,
nademaal het onmogelyk is, sulken grooten getal van levende
schepsels in soo een quantiteit materie te bevatten, soo wil ik
alle de geenen die het selvige verwerpen, het haar ten goede
afnemen, te meer om dat wanneer ik van het groot getal van
levende schepsels in 't water schreef, bij de Koriinglyke Societeit niet konden aangenomen werden. Maar doen ik myn
calculatie, en eenigsints mijn methode van doen schreef, soo
heeft U. Ed : confrater de Heer Robert Hooke het getal noch
vergroot, ende my geschreven, dat zyn Koninglyke Majesteit
sulks gehoort hebbende, begerig was om het selvige te sien,
ende dat hy hem beliefde, ende dierkens siende, met verwondering deselve aanschouwde, ende met groot respect van myn
naam sprak ". Dit bewijst welke belangrijke rol v. L. in het
ontdekken der spermatozoïden heeft gehad, hetgeen soms in
twijfel werd gebracht.
In het P. S. berekent v. L. dat de hom van een kabeljauw,
15 kub. duimen groot 150,000,000,000 dierkens bevat, zij
ongeveer 10maal meer als menschen op de aarde. Ieder zand
bevat 10,000 dierkens, en 100,000 zanden zijn in een kub. duim
vereenigd; aldus komt v. L. tot het getal dierkens in de hom.
De aannaderende berekening van het getal menschen op den
aardbol wordt volledig aangegeven.
Hartsoeker noemt dezen brief de eerste die werd gedrukt :
" La 28e lettre, la première de toutes celles qui ont été imprimées, est a la Société Royale de Londres du 26 me avril 1679 ".
Niettemin werden, zooals vastgesteld werd in mijn 1 e mededeeling (8) 18 brieven vóór 1679 in de Philosophical Transaction opgenomen. Over dezen brief zegt Hartsoecker (7) niets
anders als dit : " Comme il ne pane dans cette lettre que des
observations qu'il a faites sur la semence des animauix, dont
j'aurai dans la suite occasion de traiter amplement, je n'en dirai
rien ici, pour ne pas repéter, a l'exemple de nótre Auteur, une
même chose une infinité de fois." Over de ontdekkingen van
v. L. toont zich Hartsoeker gewoonlijk zeer aanvallend.
Harting (9) geeft in de lijst der autographiën, onder n r 30
eene aanteekening over een brief aan Christiaan Huygens dd.
(8) Verslagen en Med. Kon. Vlaamsche Academie, 1922, 323-359.
(9) Harting, Gedenkboek; zie mijne le mededeeling, noot 5, blz. 122.
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27 April 1679. Deze autographie behandelt hetzelfde onderwerp als de brief van 25 April 1679, aan Nehemias Grew.
[Brief 29] van 12 Januari 1680. — Ontledingen en ontdekkingen, Van het Eyken, Olm, Boeken, Willegen, Elsen,
Mauritius-Ebben, Palmen-Hout, ende Stroo. Van de Dierkens
in de Hommen van Baars, Braassem, Voorn ende Zeelt. Delft
in Holland den 12 January 1680, Geschreven aan de Koninglyke Societeit tot Londen in Engeland, ende gezonden aan de
Heer Robert Hooke, secretaris van de selve societeit (blzz. 17-32,
20 fig.). — De ligno querceo, etc.; Opera omnia, 1922, IBb 3,
12-24. Zonder dagteekening. -- An abstract of a letter from
Mr. Anthony Leewenhoeck of Delft to Mr. R. H. Concerning
the appearances of several woods, and their vessels ; Phil.
Trans., XIII (10) for 1683, n° 148, 10 june 1683, 197-208.
In Philos. Trans. Abridged (11) (1705, III, blz. 684) vindt
men de melding : The texture of several sorts of trees, and
their five sorts of vessels ; animalcules in the melts of fish. —
Hartsoeker, op. citat. blz. 4.
Anatomische bouw van den stam, meer bepaaldelijk van
de houtvaten. De brief eindigt met een bijvoegsel aan den brief
van 25 April over de dierkens van verscheidene dieren. De
Engelsche tekst bevat den zelfden inhoud en de zelfde figuren
als de Nederlandsche uitgave, doch minder uitgebreid. Evenals
bij de Nederlandsche uitgave die op het einde van den brief
aan den brief van 25 April, zonder jaartal herinnert (stellig brief
n° [28] van 25 April 1679), spreekt hier ook de Engelsche brief
van brief van 23 (in plaats van 25) April, ook zonder jaartal.
Wel vreemd is het dat deze brief alleen in de Philos.
Trans. van 1683 verschenen is.
(10) Philosophical Transactions. Giving some accompt of the present Undertakings, Studies, and Labours, of the ingenious in many
considerable parts of the World. Vol. XIII for the year of our Lord,
MDCLXXXIII. Oxford, printed at the Theater, and are to be sold by
Moses Pitt at the Angel, and Samuel Smith at the Princes Arms in
St Pauls Church-yard London 1683. (Bihl. Univ. Ganday . Acc. 23259;
blzz. 1-430, no 143 van jan. 1684- tot no 154 van 20 dec. 1683).
(11) Zie noot (35) in mijne le mededeeling, bl. 336.
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30 ste Missive van den 5 April 1680. --- Ontledingen en
ontdekkingen, van de testicul van een rot, ende dierkens in
deselve ; van de mossel en oester ; van levende dierkens in het
sap dat uit een wyngaardrank droop. Delft in Holland. Gezonden aan de Heer Robert Hooke, secretaris van de Koninglyke
Societeit in Londen (blzz. 33-38). ^- De testiculo gliris, etc. ;
Opera omnia, 1722, IDd, 25-29. Zonder n r en zonder dagtee
kening. --• Voor den Engelschen tekst, zie brief 31. — Hartsoeker, op. citat., blz. 4.

Voor de eerste maal draagt deze brief een nummer. Vervolg van de microscopische waarnemingen over de spermatozoïden van de rat, de mossel en de oester. De tekst vermeldt
naar twee figuren die echter in mijn exemplaar niet bestaan.
In het nat dat uit wijngaardranken aan zijn huis droop
vond v. L. allerlei levende dierkens ; in zijn tuin binnen en
buiten de stad vond hij daarentegen geen dierkens. " Ik ben
doende omme, is 't mogelyk, na te speuren '', zegt hij op het
einde van den brief, " waarom levende dierkens in 't eene sap
zyn, en in 't ander geen. " Zonder twijfel heeft v. L. zeer wel
waargenomen ; maar aan een wijngaard aan zijn huis is eene
besmetting van het sap veel gemakkelijker als in de open
lucht ; de uitlegging geeft hij nu in den volgenden brief.
31 ste Missive van den 13 Mey 1680. Vervolg op het
voorgaande. Delft in Holland. Gezonde aan de heer Thomas Gale, secretaris van de Kon : Soc : (blzz. 38-40). —
Additamantum ad praecedentia, 1722, I Dd 3, 2931. Zonder
nr en zonder dagteekening. — Van de 2 brieven 30 en 31
bestaat in de Phil. Trans. slechts een kort verslag : The abstract
of two letters sent some time since by Mr. Anth. Van Leeuwenhoeck to Dr. Gale and Dr. Hooke; Phil. Trans., vol. XVII (12)
for 1693, no 196, Jan. 1692-,
,593-594. In Phil. Trans. abr.:1705,
(12) Philosophical Transactions : giving some account of the present undertakings, studies and labours of the ingenious, in many
considerable parts of the world. Vol. XVII. For the year 1693. London;
printed for S. Smith and B. Walford, printers to the Royal Society, at
the Prince's arms, in St Paul's church-yard, 1694. (blzz. 451-1037,
no 192 van jan.-feb. 164 tot no 206 van dec. 1693 ; Bibl. Univ.
Ganday. Acc. 23259).
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III, blz. 684. Animalcles in the testicles of a rat ; in the seed of
muscles; in oysters and and in the sap of vines. — Hartsoeker,
op. cit., blz. 5.
Het vervolg op den 30en brief van Hooke is thans aan
Gale opgestuurd ; de reden daarvan zegt v. L. niet, alhoewel
Hooke nog medesecretaris van de Royal Society is. In dezen
korten brief, een model van wetenschappeiijke waarneming,
wordt gezeid waarom het sap van den wijngaard aan het huis
en niet in den tuin diertjes bevat. De wijngaard aan het huis
was aan den muur " met stukjes leer vast gespykerd "; deze
stukjes waren door regenwater sterk doordrongen, en de vochtigheid van die aan diertjes rijke stukjes heeft op den wijngaard
gevloeid. In den tuin, geen vochtige " leertjens " en ook geen
diertjes; worden nu " leertjens " daar ook aangebracht, en
worden zij door den regen vochtig, dan ontstaan op de leertjens en dan op de ranken ook diertjes. Dit bevat in beginsel
de theorie der besmetting.
Hoe nu de diertjes op de stukjes leder te recht komen,
wordt door v. L. uitgelegd door het feit dat het water " dat
door de beweging van de son omhoog werd gestooten, en de
wolken maakt, is vermengt met het zaad van deze dierkens ";
verder zegt hij : " waar door uit dit Hemelwater niet alleen
zyn voortgekomen verscheide soorten van Dierkens, maar zijn
zelfs (beeld ik my in) daar in voortgeteeld ". Het tweede
gedeelte van de veronderstelling, — het is eene veronderstelling, v. L. zegt " ik beeld my in " en blijft aldus zeer voorzichtig in zijne beweeringen, — namelijk de vermenigvuldiging der
aanwezige diertjes, is volledig met onze ,hedendaagsche
opvattingen van den microbenleer in overeenstemming.
Hartsoeker begrijpt het belang van zekere vaststellingen
in dezen brief vermeld in het geheel niet, namelijk als hij zegt :
" La 31 me lettre du 13mc mai 1680, a M. Gale, sécretaire de la
Société, ne parle encore que des petits animaux qu'il a observés dans la liqueur. qu'il étoit sortie d'une vigne; mais comme
il avait pris cette liqueur d'un morceau de cuir, sur lequel elle
avait été exposée a fair pendant quelque temps, il n'y avait la
rien d'extraordinaire. "
*
^*
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Bundeltje met brieven 32 tot 36.

Ondervindingen en beschouwingen der onsigtbare geschapene waarheden, vervat in verscheydene brieven, geschreven
aan de Wyt-beroemde Koninglyke Societeit in Engeland door
Antoni van Leeuwenhoek, medebroeder van de selve societeit.
Tot Leyden, by Daniel van Gaesbeeck 1684 (75 blz.).
In een opdracht aan v. L., schrijft de uitgever dat hij met
van Leeuwenhoek in betrekking kwam door de tusschenkomst
van Cornelius van 's Gravesande, raad en scheepen der stad
Delft. In die opdracht schrijft de uitgever aan v. L. " dat ook
UE. deese uwe eerstelingen (die dan een Engels, dan een
Frans, en dan wederom een Oud Rooms hulsel syn opgelet en
daar door veel van haar eygen wesen en luyster hebben verloren, en nu eerst het ligt in haar eygen Vaderland komen te
aanschouwen) niet en sult afwysen ", hetgeen feitelijk een
hooge les van vaderlandsliefde en eerbied voor de volkstaal
uitmaakt.
Alhoewel voor de brieven 33 en 34 de pagineering telkens
met nr 1 begint, behooren de 5 stukken tot het zelfde bundeltje;
dit blijkt uit de aanwijzingen der drukvellen, A voor n° 32'
Aa voor n° 33, aa voor n° 34.

[Brief 32] van 14 Juni 1680. — D. Heer Thom : Gale.
Delft in Holland den 14 Juny 1680 (blzz. 1-8, A 5 fig.). — De
fermento cerevisiae, etc. ; Opera omnia, 1722, II A, blzz. 1-5.
Zonder n r, gedagteekend XVIII Kaland. quintil. anno salutis
1680. — Hartsoeker, op. citat., blz. 5.
Weder draagt deze brief geen nummer, maar de volgorde
blijkt uit de eerste regels : " mijn laatsten aan UEd. is geweest
den 13 der verleden maand '' dus n r 31. In het exemplaar
F 18 der Bibliotheek Leiden is de dagteekening 16 Juni en niet
14 Juni.
Hier wordt de microscopische beschrijving gegeven van
de gist, bestaande uit " globulen dryvende door een heldere
materie ". De oorsprong legt v. L. uit dat de globulen waaruit
het meel is samengesteld en dat tot de bierbereiding gebruikt
wordt, door het kokend water worden ontbonden en later door
het afkoelen stremmen en de gistglobulen voortbrengen. Wij
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weten thans dat zulke opvatting verkeerd is, en in den grond
spreekt v. L. zich uit, niet tegen doch wel voor eene zelfwording, en hij gaat zelfs tot het gedacht dat gedurende de spijsvertering, het voedsel op dezelfde wijze in bloedglobulen
•
overgaat.
Hij vergelijkt dan zeer wel de gasbelletjes die in het bier
ontstaan met deze die zich vormen door de werking van azijnzuur op kreeftenoogen (calciumcarbonaat), en hij stelt vast dat
in een dichtgesmolen glazen buisje een sterke drukking ontstaat,
en diertjes zich ontwikkelen, als gistend bier daarin eenige
dagen wordt bewaard.
Hartsoeker beknibbelt op hevige wijze de beschrijving der
globulen van de gist, van het bloed, enz., en zegt dat dit niet te
verwonderen is, omdat het vermengen van twee heterogene
vochten altijd aanleiding geven tot globulen. " Ainsi je passerai
toujours sous silence, zegt hij, ce qu'il dira dorénavant de ses
globules, d'autant plus que cela lui arrive à chaque bout des
champs. Je n'ai jamais été surpris qu'un homme comme notre
auteur, dont le genie etoit assurement au dessous du médiocre,

ait parlé comme it a fait des globules du sang, du laic etc.; mais
mon étonnement a été bien grand de voir que de célèbres
Médecins & Professeurs en Philosophie & en Médecine, lont
cité avec éloge sur sa belle découverte des prétenduës boules,
& ont adopté son galimatias.
[Brief 33] van 12 November 1680. — D'heer Robert
Hooke. Delft in Holland den 12 Novemb. 1680. (Blzz. 31•-32,
Aa, 8 fig.). — Faex vini aeque ac fermentum cerevisiae ex
globulis distinctis, sed magis irregularibus constat; Opera omnia,
1722, II A3, blzz. 6-25, zonder n°, gedagteekend pridie iduum
novembrium, anno 1680. — Microscopical observations on
lees of wine, blood, fermenting syrups, water, the liquor in
the venae lacteae, the chyle, milk, urine, the watry parts of
the air ; the semen masculum of insects; pepperwater ; together
with the method of calculating the minuteness of the animaldies ; Phil. Coll. Hooke, 1679, n° 3, p. 52. — Observations
faites par M. Leeuwenhoek, sur les parties globuleuses des
liqueurs, et les animaux qui se trouvent dans la semence des
insectes; Coll. Académ. (partie éírang.), II, 1755, 540-545. —
Hartsoeker, Op. citat., blz. 6.
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Deze brief zonder nummer volgt wel op brief n° 32, daar
v. L. hier aan zijn laatste proef omtrent de gist herinnert, en
handelt eerst over den wijn, waarin ook gist-globulen voorkomen. Herinnert dit niet de schoone studiëen (13), nagenoeg
twee eeuwen later door Louis Pasteur gedaan, over bier en
over wijn?
v. L. beschrijft dan ook de gisting (" in arbeyd komen ")
van zoogezegden stommen wijn, die een soort wijn is " die in
Frankryk in soodanige vaaten wordt gedaan, die te vooren
seer stark worden geswaavelt, op dat de wyn niet en soude
arbeyden, en daar door behoud de wyn alsdan syn soetigheyt."
Hij neemt de globulen op den bodem en de gasbelletjes aan
de oppervlaKte waar.
In stroopen die in eene apotheek aan het gisten waren,
vond v. L. ook de gist-globulen. Hij stelt vast dat met gistglobulen altijd gisting ontstaat, met de bloed-globulen is er
geen gisting. Verder onderzoekt hij de chijl van den darm, het
sap van het alvleesch, de melk, de urine, waarin globulen worden
waargenomen, of waarin zij door stremmen kunnen ontstaan.
Het hart heeft met het ontstaan van bloedlichaamtjes niets
gemeens ; " ik heb een geruymen tyd herwaarts, myn gevoelen
van het hert tegens verscheyde medecyns geseyt '', zegt v. L.,
" namelyk, dat de musculen waaruyt het hert bestaat, tot geen
ander eynde en syn geschapen, als om het bloed met gewelt,
in de Arterien te stoten, om het selvige het geheele Lighaam
door te verspreyen ", en verder ontwikkelt hij de theorie van
den bloedsomloop door de aderen.
Verder beschrijft v. L. het koppelen van de kevers en van
de waterjuffers, en de spermatozoïden van deze insecten, en
spreekt van de moeielijkheden die hij aantrof bij het opzoeken
der spermatozoïden bij de vlieg en de vloo.
Eindelijk antwoordt v. L. aan de beweringen, die vooral
in Frankrijk rondgaan, al zouden zijne ontdekkingen over de
diertjes der uittreksels niet echt zijn; v. L. blijft bij zijn standpunt, dat daarin levende wezens bestaan, dat in gekookte
(13) L: Pasteur. Études sur le vin, ses maladies, causes qui les
provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir;
Paris, 1866, 264 pp.. Etudes sur la bière, ses maladies, causes qui le
provoquent, procédé pour la rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle de la fermentation; Paris, 1876, 387 pp.
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vloeistoffen deze afwezig zijn; " en derf seggen, dat sodanige
Heeren, so verre nog niet gekomen syn, datse goede observatien konnen te weeg brengen. " Uit nieuwe berekeningen komt
hij tot het besluit dat 110 millioenen diertjes zoo groot zijn als
een zand.
Hartsoeker noemt den 33en brief aan van 12 Sept. 1683,
alhoewel deze brief den 39 eri is; en op blz. 11 zegt hij dat de
39e brief aan Hooke ontbreekt, waarschijnlijk door de schuld
van de uitgevers, die den brief van 12 November 1680 niet
gerekend hebben. Hij zal wellicht in de war gebracht geweest
zijn door een der Nederlandsche uitgaven, zooals deze waartoe
het exemplaar n° 530 F 17 van de Leidsche Bibliotheek
behoort; daar zien wij in het 6e Tractaat de volgende brieven :
32, 39 en 33. Zoo kan begrepen worden waarom Hartsoeker
den brief 39 plaatst na den brief 32. maar niet waarom hij zegt
dat de brief 33 ontbreekt.
34ste Missive van den 4 November 1681. — Ontledingen
en ontdekkingen, van het maaksel en uitvallen van het Hair,
en van de gewaande Met-Eeters. Van de levende Dierkens in
de Excrementen, Urine van een Paart, kley, ende van de
Jigtziekte. Delft in Holland. Geschreven aan de koninglyke
Societeit tot Londen in Engeland, ende gezonden aan de Heer
Robert Hooke, secretaris van de selve societeit (blzz. 1-15, aa,
4 fig.). — Opera omnia, 1722, IEe, blzz. 32-42 : De ortu et
defluvio capillorum, etc. Zonder datum en zonder nummer. —
The structure of hair and its manner of growing ; the excrements of men and other animals ; and the particles of clay ;
Phil. Coll. Hooke, 10 Jan. 168 1 , n° 4, blz. 93. — Lettre de
M. Leewenhoek, du 4 novembre 1681, sur les nouvelles découvertes qu'il fit au microscope 1'été précédent; Coll. acad. (partie
étrang.), II, 1755, 545-548. — Hartsoeker, op. citat., blz. 9.
v. L. spreekt in dezen brief over den anatomischen bouw
van de haren, die feitelijk eene schors en een holte met merg
vertoonen en niet uit globulen samengesteld zijn, zooals hij het
vroeger had meenen te zien. De zoogemeende wormen in de
huid van de neus zijn geen dieren.
Bij het microscopisch onderzoek van de vaste uitwerpsels
van den mensch en van de dieren, vond v. L. talrijke verschillende elementen; in het geval van buikloop vond hij ook
bloedglobulen en talrijke diertjes.
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urine, het water van de Maas, enz., schijnen zonder belang.
35 ste Missive van den 3 Maart 1682. -- Ontledingen en
ontdekkingen, van het Vlees, ende groote menigte van kleine
Vlees-musculen van seer kleine Aaltjens, van de vis, van
't Hair, van de Oesters en der selver Schulpen, enz. Delft in
Holland. Geschreven aan de koninglijke Societeit tot Londen
in Engeland, ende gezonden aan de Heer Robert Hooke,
secretaris van de selve Societeit (blzz. 16-29, 6 fig.). — Opera
omnia, 1722, IFf 2, blzz. 43-53 : De came, magnaque copia
parvarum carnosorum musculorum, etc. zonder n r en zonder
dagteekening. — The texture of the muscles of quadrupedes
and fish; the growth of hair ; the blood of fish; the fins of
oysters; and the production of oystershells ; Phil. Coll. Hooke,
Feb. 168-1-,n° 5, blz. 252. ,--Découvertes curieuses de
M. Leewenhoek, présentées a la S. R. sur la structure interne
des fibres musculaires, sur les mouvements surprenans des
nageoires des poissons, et sur l'accroissement des écailles
d'huitre; Coll. Acad. (partie étrang.), II, 1755, 552-556. —
Hartsoeker, op. citat., blz. 10.
Microscopische waarnemingen over den histologischen
bouw der spieren, en over de schelpen van oesters.
Op mijn exemplaar van de Nederlandsche uitgave, staat
figuur 5 omgekeerd, en op de plaats van blz. 27 staat de bladteekening 33. Deze twee drukfouten bestaan in de twee exemplaren van de Leidsche Bibliotheek niet.

36 ste Missive van den 4 April 1682. -- Ontledingen en
ontdekkingen, van het maaksel van de Vis-musculen soo van
Creeft als van Garnaat. Delft in Holland. Geschreven aan de
Heer Robert Hooke, secretaris van de koninglyke Societeit
(blzz. 30-35). — De formatione musculorum piscosorum tam
cancri quam squillae ; Opera omnia, 1722, IGg 3, blzz. 54-57.
— The texture of the muscular flesh of Lobsters and prawns ;
Phil. Coll. Hooke, April 1682, n r 7, blz. 188. ^- Lettre de
M. Leewenhoek, en réponse a celles qui lui ont été écrites par
le Dr. Robert Hooke, contenant de nouvelles observations sur
la structure des fibres musculaires; Coll. Acad. (partie étrang.),
II, 1755, 557-559.
Hartsoeker, op. citat., blz. 10.
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Voortzetting van de microscopische studie over den histologischen bouw van de spieren, en antwoord op tegenwerpingen, in een brief van 18 April 1678 van Rob. Hooke
aangegeven.
Hartsoeker geeft aan dezen brief de dagteekening van
9 April 1682, in plaats van 4 April. In de exemplaren der
Nederlandsche uitgaven die ik gezien heb, vind ik overal
4 April.
*
^*
3e

Bundeltje met brief 37.

Ondervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapen waarheden, waar in gehandeld werd van de Eyerstok,
ende derselver ingebeelde Eyeren, dat een mensch uyt een
Dierken voortkomt, van samen stremminge, saden in een boom,
hoe een Dierken in 't saad van een Haan, Cabbeljaau etc.
't Vlees uyt de Borst en Poten van de Vloy, Testicul, Respiratie,
en Wormkens uyt de Eyeren van de Vloy, Vlees uyt de Poten
van Vliegen, Sal-volatile Oliosum met Bloed vermengt, geen
gistinge in 't Bloed ende de makinge van het selfde. Geschreven
aan de Wyt-beroemde koninklyke Societeit in Engeland door
Antoni van Leeuwenhoek Mede-Broeder van de selve Societeit. Tot Leyden By Daniel van Gaesbeeck 1684.
[Brief 37 van 22 Januari 1683]. -- Aan den Wel Edele
Heer D'Heer Cristopher Wren. Knight Surv. Gen. President
van de koninklyke Societeit tot Londen. Vande Eyerstok, ende
der selver in gebeelde Eyeren, dat een Mensch uyt een Dierken
voort komt, van de samen stremminge, Saden in een Boom,
hoe een Dierken tot een Mensch kan worden, dierkens in
't Saad van een Haan, Cabbeljaau etc. 't Vlees uyt de Borst
en Poten van een Vloy, Testicul, Angel, Respiratie, en Wormkens uyt de Eyeren van de Vloy, Vlees uyt de Luys, en uyt
de Poten van de Mugge, Vlees uyt de Pooten van Vliegen,
Sal-volatile Oliosum met Bloed vermengt, geen gistinge in
't Bloed, ende de makinge van het selfde (21 blzz. en 7 fig.). —
De ovario, et imaginariis ejus ovis; etc.; Opera omnia, 1722,
IID 2, blzz. 26-28. Zonder nr, gedagteekend XI. Kalendar.
Februar. 1680. — An abstract of a letter from M. Anthony
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Leewenhoeck writ to Sir C. W. Jan. 22 168 3 from Delft;
Philos. Trans., XIII for 1683, n° 145,10 March 1681, 74-81.
In Philos. Trans. Abridged (1705, III, blz. 684) wordt het volgende opgegeven : The generation of animals ab animalculo
and not ex ovo ; the parts and generation of fleas ; the flesh of
a lowse ; the flesch and feathers of a gnat; sal volatile oleosum
mixt with blood ; no air-bubbles in blood. ^– Extrait dune
lettre d'Antoine Lewenhoeck, contenant quelques expériences
faites sur son propre sang ; Coll. Acad. partie étrang., VII, 1766,
47-48. --- Hartsoeker, op. cit., blz. 10.
Brief zonder nr en datum, 1683 Jan. 22 volgens Philos.
Trans. n° 145, blz. 74, die een aantal waarnemingen en veronderstellingen bevat : de meening dat een mensch niet van een
ei uit den eierstok, maar wel uit de vereeniging van twee dierkens van het mannelijk zaad, waarvan het eene " soort manne
ken en het andere wijf ken '' zijn, hetgeen niet overeenstemt met
de moderne opvatting over de bevruchting. De baarmoeder
zou de diertjes van het zaad voeden, evenals de aarde ook de
zaden van een boom voedt en doet ontwikkelen.
Daarna komt v. L. op zijn brief n° 35 van 3 Maart 1682
terug over den bouw van het vleesch en geeft bijzonderheden
over de anatomie van de vloo ; verder beschrijft hij de ontwikkeling van de vloo, van het ei af, de spieren van de vloo, de
luis, de mug.
Het sal volatile oliosum (ammoniumchloride) dat tegen de
koorts gebruikt wordt, ontbindt de bloedglobulen als het met het
bloed wordt vermengd ; het bloed neemt ook een scherp roode
kleur, zooals wanneer het b l oed met water wordt vermengd.
De dagteekening van den Latijnschen tekst stemt niet overeen met den Engelschen en den Franschen. Stellig is hier eene
vergissing : terwijl op het einde van den brief de Nederlandsche
uitgave spreekt van een brief van 14 Juni 1680, geeft de Engelsche tekst geen datum, ma 3r de Latijnsche wel 18 Kalend.
Quintil. Anno 1680 (14 Juni) ; er dient vermeld te worden dat
XI Kal. Feb. = 22 Januari, dus wel dag en maand van den
Engelschen tekst.
De Collection Académique geeft slechts het laatste gedeelte
van den brief en meldt de dagteekening aan van 1 Februari 1683.
*
**
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Bundeltje met brieven

38 en 39.

Ontledingen en ontdekkingen van de Onsigtbare verborgentheden ; Vervat in verscheyde Brieven, Geschreven aan de
Wyd-vermaarde Koninklyke Wetenschap-soekende Societeyt
tot Londen in Engeland. Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid
van de selve Societeyt. Tot Leyden, By Cornelis Boutesteyn,
Boekverkooper woonende op 't Rapenburg. 1685. (44 blzz.)
Dit bundeltje bevat de brieven zonder nummer (38? en 39 ?)
van 16 July 1683 (blz. 1-24) en van 12 Sept. 1683 (blz. 1-19).
De nummers van deze 2 brieven kunnen door de dagteekeningen vastgesteld worden :
36e missive van 4 April 1682,
brief n° [37] van 22 Januari 1683,
brief n° [38] van 16 Juli 1683,
brief n° [39] van 12 Sept. 1683,
brief n° [40] van 1683, waarin v. L. melding maakt van
zijn missieve van 17 Sept. 1683 (cf. [39] van 12 Sept. 1683),
brief n° [41] van 14 April 1684 sprekende van een missive
van 7 Septemb. 1684 (cf. n° [40] van 28 Sept. 1683, wellicht 168-1), enz.

)
De twee brieven schijnen wel tot het zelfde bundeltje te
behooren, alhoewel de bladzijdenteekening telkens met 1 begint.
De aanteekeningen voor de vellen onderaan is inderdaad
A, B, C voor den 1 en brief, en a, b, c, d, e voor den 2en brief.
[Brief 38] van 16 Juli 1683. — Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen. Van de voort-teelinge der
kik-vors, desselfs mannelijk saad, bloed, vleesch, bloed-vaten,
ende dierkens in de excrementen van de selve. Van de voortteelinge van vogelen en de visschen, gestalte van de vleeschmusculen, verbrijselinge van de spijs in de maag en darmen.
Excrementen van Cabbeljauw, groote bewegingen van het
hart, en minder ommeloop van het bloed, en dat het hert door
een al te lange uytrekkinge niet en kan weder inkrimpen. Delft
in Holland dese 16 July 1683. Geschreven aan den HoogEdelen en Hooggeleerden Heer D'Heer Christopher Wren,
knigt, surv : gen : president van de Kon : Soc : in Londen.
(1,24 blzz., 5 fig.). — Opera omnia, 1722, IG, blz. 49-64: De
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generatione ranarum, etc. De Latijnsche tekst draagt de dagtee-.
kening van 26 Juli 1683, de Hollandsche 16 Juli 1683. An
abstract of a letter from Mr. Antony Leeuwenhoeck of Delft
abóut generation by an animalcule of the male seed. Animals
in the seed of a frog. Some other observables in the parts of a
frog. Digestion, and the motion of the blood in a feavor;
Phil. Trans., XIII for 1683, n o 152, 20 October 1683, 347-355,
fig. In Phil. Trans. abridged (1705, III, blz. 684) : The generation
of animals ab animalculo in semine masculo, particularly of
froggs and fish ; the vessels and muscles of a frog ; digestion by
the motion of the stomach, circulation of the blood ; and the
cause of feavers. — Extrait dune lettre du docteur Antoine
Leewenhoeck de Delft, sur la texture des muscles, sur la digestion et sur le mouvement du sang dans la fièvre ; Coll. Acad.
partie étrang., VII,1766, 5758.— Hartsoeker, op. citat., blz. 11.
Antwoordende op den brief van Francois Aston, secretaris
van de Royal Society, van 26 Februari 168 ,, over de theorie
van de bevruchting, heeft v. L. nieuwe onderzoekingen over
den kikvorsch genomen waarvan hij de dierkens van het mannelijk zaad beschrijft ; ook spreekt hij lang over de mogelijke
bevruchting, doch zonder bepaald besluit.
Hij stelt vast bij de studie van het bloed van den kikvorsch, dat dit bloed geen dierkens bevat; de dierkens die
gewoonlijk gedurende het onderzoek worden waargenomen
hebben hun oorsprong in de uitwerpsels. " Dit siende heelde ik
mij voor vast in zegt hij, dat de dierkens, die ik hier voren
geseyd heb dat in 't bloed waren, dat ik uyt de schotel had
genomen, alleen veroorsaakt waren, namentlyk dat de kikvors
in 't ontledingen, syn drek in de schotel heeft laten lopen ; of
dat ik onwetende een darm van de kikvors sal hebben gequetst,
in welkers drek een groot getal van dierkens sullen syn geweest,
en onder het bloed vermengt syn ''. Dit geeft een zeer nauwkeurig gedacht van de theorie der besmetting weder.
V. L. herinnert dat hij op 14 Augustus 1675 een brief
zond aan Oldenburg, over de spijsvertering ; de brief zou niet
gedrukt geweest zijn, en er kwam daarop ook geen antwoord.
Uit de studie van de uitwerpsels van den kabeljauw, denkt
v. L. dat de spijzen door het zuur van de maag niet verbrijzeld
worden, maar wel door de voortdurende beweging van dit
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orgaan, hetgeen verder door de ademhalingsbewegingen wordt
begunstigd. De uitwerpsels van visschen bevatten kleine brokjes
vleesch, evenals deze van menschen.
Over den bloedsomloop zegt v. L. dat bij koorts het bloed
dikker zou worden, en alhoewel de pols vlugger slaat, kan hij
niet begrijpen dat, zooals de meeste medici beweren, het bloed in
de fijne vaatjes zou kunnen stremmen en aldus den loop beletten. Hij is van de meening dat als hart en pols sneller slaan,
de omloop van het bloed daarvoor niet vlugger plaats heeft.
[Brief 39] van 12 September 1683, aan D'Heer Francois
Aston, Delft in Holland den 12 Septemb. 1683 (blzz. 1-19,
4 fig.). ,— Saliva hominum, etc. ; opera omnia, 1722, II F,
blzz. 39-49. Zonder n r , gedagteekend pridie iduum septembris,
anno 1683 (dus 12 September). De Latijnsche tekst geeft de
zelfde dagteekening als de Nederlandsche ; in het Engelsch en
in het Fransch is de dagteekening als 17 September aangegeven. — An abstract of a Letter from Mr. Anthony Leevvenhoeck
at Delft, dated sep. 17. 1683. Containing some microscopical
observations, about animals in the scurf of the Teeth, the
substance call'd worms in the nose, the cuticula consisting of
scales ; Philos. Trans., XIV (14) for 1684, n° 159, 20 may 1684,
568-574, fig. In Phil. Trans. abridged, 1705, III, blz. 684
Animalcles in spittle ; in the scurf of the teeth ; the supposed
worms in the skin ; and the scales upon the skin. Ook op een
andere plaats, geven de Phil. Trans. inlichtingen over den
zelfden brief : An extract of a letter from Mr. Ant. Van Leeuwenhoek, concerning animalcules found on the teeth ; of the
scaleyness of the skin, etc. (vol. XVII for 1693, n° 197,
Feb. 169-2 , 646-649). — Extrait d'une lettre du docteur
Antoine Leewenhoeck de Delft, contenant des observations
microscopiques sur les animaux trouvés dans la matiére qui
(14) Philosophical Transactions giving some accompt of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious in many
considerable parts of the world. Vol. XIV for the year of our Lord,
MDCLXXXIV. Oxford, printed at the Theater, and are to be sold by
Moses Pitt at the Angel, and Samuel Smith at the Princes Arms in
St Paul's Church-yard London. 1684. (blzz. 431-834, nr 155 van
20 jan. 168+ tot nr 166 van 20 dec. 1684).
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s'attache aux dents, sur ce qu'on appelle les vers du nez, et
sur les écailles de l'épiderme ; Coll. Acad. partie étrang., VII,
1766, 64-68. --r Hartsoeker, op. citat., blz. 6.
Deze brief is een antwoord op Aston's brief van 17 Augustus waarin de dankbaarheid en de belangstelling van de
Royal Society voor de opzoekingen van v. L. over de
bevruchting wordt uitgedrukt.
In speeksel en op de tanden, na een zorgvuldige reiniging
van den mond, zijn er geen diertjes te vinden ; doch in de vaste
stof die zich tusschen de tanden zich neerzet zijn er talrijke.
De rol van de microben wordt hier nog eens zeer duidelijk
uiteengezet, namelijk bij de besmetting van den mond. Ik kan
niet nalaten dit gedeelte van den brief hier letterlijk terug te
geven, waaraan feitelijk niets ontbreekt als het hygienisch
besluit : " Ik heb verscheyde Juffrouwen in myn huys gehad,
die begeerig waren de Aaltgens in den Asyn te sien, van
dewelke eenige soo een tegenheyd hadden, dat sy voornamen
noyt asyn te nuttigen. Maar als men nu in 't toekomende sodanige lieden sal komen te seggen, datter meerder dieren in de
vuyligheyt die aan de tanden in de mond van een mensch syn,
als' er menschen in een gansch koninkryk leven, en voornamentlyk in diegeene die haar mond niet en reynigen : waar door
so een stank uyt veele haar mond komt, dat het verveelt dat
men tegen haar spreekt, 't welk by veele geseyd werd een
stinkende adem te syn, daar het inderdaad meest doorgaans
een stinkende mond is. Wat my belangt ik oordeel van myn
selven (hoewel ik myn mond soo reynig als ik hier voren hebbe
verhaald) Jatter soo veel menschen niet leven in onse vereenigde Nederlanden, als ik heden levende dieren in myn mond
draag, want siende dat een van myn agterste kiesen, tegen het
tandvlees aan, ontrent de dikte van een paarts-hair met de verhaalde materie beset was, daar na alle apparentie in weynig
dagen het sout niet en was tegen geschuyrt, so een overgroot
getal van levende dierkens waren, dat ik my imagineerde wel
1000 levende dierkens te sien in een quantiteyt materie die niet
groter was als een hondertste part van een sand groote. "
Het laatste gedeelte van den brief leert ons verder dat
v. L. opnieuw vaststelt dat de huidwormpjes van de neus geen
levende wezens zijn, maar bundels haartjes bevatten die niet
Versl. 1922

43

— 670 —
tot haren zijn gegroeid geworden, ^- dat de huid van het
menschelijk lichaam schubbetjes draagt die langsonder gestadig
toenemen en van boven afslijten ; het zweet geraakt door die
schubbetjes naar buiten.
Hartsoeker nummert als 33 den brief van 12 September
1683 aan Aston, die feitelijk den 39 cn brief is.
Hij heeft de proeven van v. L. over de stof die aan de
tanden kleeft herhaald, en geen diertjes er in gevonden : hij
meent dat die stof niets anders is dan een vocht, " une espèce
de chyle '' dat uit de voedsels wordt bekomen door het kauwen
met de tanden. Deze opvatting is stellig verkeerd.
Daarna vermeldt Hartsoeker dat hij driemaal van Leeuwenhoek heeft bezocht : een l e maal met den burgemeester van
Rotterdam op het einde van 1672 of het begin van 1673 ; een
2e maal op het einde van 1679 bij zijne terugkomst uit Parijs
waar hij Huygens had vergezeld ; een 3 e maal in 1697 of 1698
met den burgemeester van Delft.
Op het 2e bezoek zouden de twee mannen nog al erg
moeten getwist hebben, namelijk over het ontleden van kleine
wezens zooals eene vloo, en over de microscoopglaasjes;
v. L. zou dan geweigerd hebben aan Hartsoeker zijne glazen
te laten zien. Hartsoeker vertelt op de volgende wijze het
3 e bezoek : " Nous y allámes a l'heure marquée, et il nous receut
de la manière la plus honnéte, et nous mena dans sa chambre,
ou je voyois qu'il avoit déjà tout préparé et rangé sur une
table. J'avois prié le Bourgmestre de ne point me nommer;
mais ce Seigneur ne s'étant pas souvenu de ma priere, et m'ayant
nommé aussitót, M. Leeuwenhoek me regardant avec un air
dédaigneux, et d'un peil d'indignation et de mépris, serra d'abord
foute sa boutique sans vouloir nous faire voir la moindre
chose, et peu s'en fallut qu'il ne nous mit par les bras hors de
sa maison.
Men kan daaruit begrijpen waarom Hartsoeker op zulke
hevige wijze v. L. in zijn boek aanvalt; maar waarom heeft hij
ook zoo lang gewacht om zijne beknibbelingen uit te geven?
Wel is waar viel de dood hem aan vóór dat zijn handschrift in
het licht werd gegeven.
^
^*
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5e Bundeltje met brief 40.
Ondervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden, waar in gehandelt wert van de schobbens
inde mond. de lasarie, de jeuking, 't kind met vis-schobbens,
't binnenste der darmen, en de beweging derselve, als mede het
vet dat inde selve gevonden wert : geschreven aan de Wytberoemde Koninklyke Societeit in Engeland door Antoni van
Leeuwenhoek mede-broeder vande selve societeit. Tot Leyden
by Daniel van Gaesbeeck. 1684 (26 blzz.).
Dat bundeltje bevat slechts één brief, n r 40 van 28 December 1683, 26 blzz. De uitgever van Gaesbeeck spreekt zich
zeer ongunstig uit over het openbaren der brieven in het buitenland : zij zijn " verminkt " opgedischt in de Philosophical
Transactions ; in de Ephemerides Eruditorum van Leipsig zijn
zij " dikwils qualijk overgeset "; " vele Franse en Latijnse
scrifte melde wel van dees ontdekkinge, maar hadden den sin
en meining van den voornoemden heer qualig begrepen ".
Daarom heeft de uitgever toelating gevraagd en bekomen om
eenige brieven in 't oorspronkelijk Hollandsch, namelijk deze
van 14 Feb. 1680 (hij bedoelt hier zeker den brief n r [32] van
14 Juni 1680) aan Thomas Gale, deze van 12 November 1680
aan Robert Hooke (brief nr [33]), deze van 12 September 1683
aan Francois Aston (brief nr [39]), en nog twee verdere brieven
zonder dagteekening waarvan de titel overeenstemt met deze
van 14 April nr [41 ] en een over de houtsoorten waarvan ik de
dagteekening met zekerheid niet kan bepalen.
[Brief 40] van 28 December 1683, Antoni Leeuwenhoeks ondervinding vande schobbens inde mond, afschilferende
huid, laserie, jukking, visschobbens an een kind, slym van de
darmen, circulatie van het bloed, voedsel, asyn, wind inde
darmen, beweginge vande selve, en 't vet inde darmen. Geschreven aan de heer Francois Aston Secr : van de Kon : Soc : tot
London (blzz. 1-24, 11 fig. datum 28 Dec. 1683 op het einde
van den brief). r-- De squamis in ore, etc.; Opera omnia, 1722,
II G 2, blzz. 50-65. Zonder n r, gedagteekend Quinto Kalendar.
Januar. 1684 (dus 28 Dec.1683). — An abstract of a letter from
Mr. A. Leevvenhoeck of Delft, dated Decemb. 28 th., 1683,
concerning scales within the mouth, the scaly Child that was
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shewn, the anatomy of the slime within the guts, and the use
thereof ; Phil. Trans., XIV for 1684, n° 160, 20 June 1684,
586-592, fig.) In Phil. Trans. abridged (1705, III, blz. 684) : The
cuticula of the mouth and lips covered with scales; the reason of
the tickling by a hair lying upon the skin ; a scaly child ; the
slime within the guts; the lacteal and lymphatick vessels; and
the use of the slime within the guts. — Extrait d'une lettre du
méme docteur Leewenhoeck, sur les écailles de la bouche, sur
un enfant couvert d'écailles (prétendues), que l'on faisoit voir
comme une curiosité, et sur la substance villeuse, ou muqueuse,
qui revêt l'intérieur des intestins. — Coll. Acad., partie étrangère, VII, 1766, 68-71. — Hartsoeker, op. citat., blz. 11.
De dagteekingen schijnen niet altijd zeer nauwkeurig in de
brieven opgenomen te worden ; hier wordt over den brief van
17 September 1683 gezinspeeld, waarin de beschrijving der
schubben van de huid voorkomt; hier is er zeker sprake van
den brief nr [39] van 12 September 1683.
De brief geeft de beschrijving van de schubben van de
huid van verscheidene plaatsen van het lichaam, zoowel in
gezonden als in zieken toestand.
In het darmslijm vindt v. L. talrijke dunne capillaire bloedvaatjes van de darmbinnenhuid. Uit zijne waarnemingen komt
hij tot het besluit dat het vloeibaar gemaakt voedsel uit de
darmen naar den bloedsomloop niet door vaten rechtstreeks
wordt opgenomen, maar dat het verschijnsel meer ingewikkeld
is. Hij gaat zelfs zoo ver dat hij het niet uitsluit dat het voedsel
reeds in het begin van de spijsbuis door het bloed van de tong
opgenomen wordt; " en so staat het ook by myn vast, zegt hij,
dat gelyk de arterien koor haar • rok, die uyt een draadagtig
wesen bestaat het bloed kan door dringen (gelijk ik in een van
myn voorgaande missive hebbe geseyt) dat de voedsame stof
door het draadagtig wesen waar uyt de rok van de bloed,
water en melkvaten bestaan, door gaat, maar ook de kleyne
takjens van de Vena op de verhaalde manier veel stof uyt de
darmen na het hert voeren. '' Bevatten deze woorden de kern
niet van onze osmosetheorie ? Verder beschrijft v. L. eene proef
die hierin bestaat dat op een gedroogde en opgeblazen rundblaas
een stuk wel gesloten varkensdarm met water gevuld wordt
geplaatst ; na eenigen tijd was het water uit den darm doorge-
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vloeid en de plaats van de droge blaas waarop de darm
berustte zeer vochtig geworden, hetgeen een bewijs geeft van
de bewegingen van vloeistoffen door physiologische wanden,
zelfs waar de lucht niet doortrekken kan.
De brief eindigt met een overzicht der oorzaken van de
darmenbewegingen.
*
**

6e Bundeltje met brieven 41 tot 43.
Ondervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden, waar in gehandeld werd over het maaksel van
't humor cristallinus, so van verscheyde dieren, vogelen, ende
visschen, het draadagtig wesen dat in 't oog voor komt, de
vogtigheyd op het hoorn-vlies, het maaksel van een klein
bloed-aderken, ende de opperste huyd van een swarte morinne.
Geschreven aande wyt-beroemde Koninklyke Societeit in Engeland. Door Antoni van Leeuwenhoek, medebroeder vande
selve societeit. Tot Leyden by Daniel van Gaesbeeck, 1684
(blzz. 1-94).
Dit bundeltje uit mijne verzameling bevat drie brieven
zonder volgnummer, maar volgens de dagteekeningen geplaatst,
namelijk nr [41] van 14 April 1684, n r [42] van 25 Juli 1684,
en nr [43] van 5 Januari 1685. Daarachter komt de brief n r [44]
van 23 januari 1685. Maar de bladwijzing is anormaal : brief [41]
draagt blzz. 1 tot 26, brief [42] begint met blzz. 25 tot 50, en
brief [43] is gepagineerd blzz. 51 tot 72, 79 tot 94. Brief [41] is
zonder twijfel door van Gaesbeeck uitgegeven ; brief [42]
daarentegen moet bij Boutesteyn verschenen zijn, hetgeen
blijkt 1) uit den vorm van de letters voor den inhoud aan
het begin van den brief gebruikt; 2) uit de pagineering die
met blz. 25 begint in plaats van 27 ; 3) uit het feit dat in het
exemplaar van de Leidsche Bibliotheek, de brieven [42] en [43]
na den brief n r [38] van 16 Juli 1683 in het bundeltje 1685 van
Cornelis Boutesteyn, dat met blz. 24 eindigt, komen. In mijn
exemplaar ook volgen de drukvellen wel op elkander, D op
blz. 25, E op blz. 33, enz. van brief [42] en [43], na C van
blz. 17 van brief [38]. De blijkbare gaping blz. 72 tot blz. 79 in
brief [43] bestaat werkelijk niet ; de tekst van blz. 79 volgt goed
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Bibliotheek, vindt men in de plaats van blzz. 79 tot 94 de goede
pagineering blzz. 73 tot 88.
[Brief 41] van 14 April 1684. — Aan den wel Edele Heer
d'Heer Francois Aston. Secretaris vande Koninklyke Societeit
tot Londen. Over het maaksel van 't Humor cristallinus van
verscheyde dieren, vogelen, ende visschen, het draag-.agtig
wesen dat in 't oog voor komt, de vogtigheyd op en door het
hoornvlies, het maaksel van een kleyn bloed aderken, ende de
opperste huyd van een swarte morinne (blzz. 1 -26, 5 fig., datum
14 April 1684 aan het einde). — De formatione humoris cristalr
lini in variis animalibus ; Opera omnia, 1722, II, I 2, blzz. 66-81.
Zonder nr, gedagteekend posttridie idus aprilis anno 1684 (dus
14 April). — A letter from Mr. Anthony Leewenhoeck Fellow of
the Royal Society, dat. Apr. 14. 1684. containing observations
about the cristallin humor of the eye, etc.; Phil. Trans., XIV for
1864, n° 165, 20 Novemb. 1684, 780-789, fig.. In Phil. Trans.
abridged, 1705, III, blz. 684 : The crystalline humour of the
eye ; the use of the eye-lids ; and the red particles of blood. —
Extrait d'une lettre du docteur Leewenhoeck, sur la structure
du crystallin. — Coll. académ., partie étrang., VII,1766, 76-80.
Hartsoeker, op. citat., blz. 12.

Door vergissing herinnert v. L. aan een brief van 7 September 1684, — de Latijnsche uitgave schrijft ook 1684, de Phil.
Trans. 1674 — ; een brief van 7 September 1674 geeft inderdaad bijzonderheden over het oog. Nu stelt hij vast dat het
kristallijn lichaam van het oog bij den os, door een net uit
meer dan 12000 draadjes samengesteld, omgeven is. Zulke
draderige bouwwijze vindt men ook bij de oogen van andere
dieren terug.
Tusschen de roode bloedlichaampjes van menschen, ossen,
schapen en konijnen is er geen merkelijk verschil vast te stellen;
bij den zalm, den kabeljauw, den kikvorsch zijn de roode
lichaampjes meer schijfvormig en platter.
De schubben van de opperhuid bij de negers zijn, onder
den microscoop onderzocht, doorschijnend en niet zwart; dit
komt, meent v. L., omdat zij zeer dun zijn en dat de kleur dan
niet duidelijk is ; dit is eene vergissing ; Malpighi heeft reeds in
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dien tijd vastgesteld dat de kleur niet in de opperhuid ligt, doch
wel in de lederhuidlagen die er onder liggen.

[Brief 42] van 25 Juli 1684. — Van het maaksel van de
hersenen, van verscheyde dieren, fluymen, snot uyt de neus,
christalline humor uit het oog van een mensch, moxa, kalk van
jichtige, siekte die men lazarye noemt, schobbens van aal en
paling. Delft in Holland den 25 July 1684. Geschreven aan de
hoog-edele, hoog-geleerde, en seer vermaarde heeren, de Heeren
van de Kon. Soc. tot London in Engeland. (Bundeltje exemplaar
van Bibl. Leiden, Leyden (Boutesteyn) 1685, blzz. 25-50 ; bundeltje exemplaar A. J. J. V., Leyden (van Gaesbeeck), 1684,
blzz. 25-50, 2 fig.). --- De structura cerebri diversorum animalium : de generatione, etc.; opera omnia, 1722, I D3, 29-48. —
An abstract of a letter of Mr. Anthony Leeuwenhoek Fellow of
the R. Society ; concerning the parts of the brain of severall
animals ; the chalk stones of the gout; the Leprosy ; and the
scales of eeles; Phil. Trans., vol. 15 (15) for 1685, n° 168, 23
Feb. 168±, ,883-895. (Delft July 25 th., 1684). In Phil. Trans.
Abr. 1705, III, blz. 684 : The brain of several animals; the
chrystalline humour of an humane eye ; moxa and other downy
substances ; the chalk-stones of the gout ; the leprosy ; and the
scales of eels. — Extrait d'une lettre de M. Antoine Leewen-.
hoek, membre de la Société Royale, sur la craie des jointures
des goutteux, sur la lèpre, etc. ; Coll. Acad., partie éírang. VII,
1766, 83-85. -- Hartsoeker, op. citat., blz. 12.
v. L. herinnert eerst aan zijn brief [Tr. 13] (16) van 14 Mei
1677 en beschrijft de hersenen waarin hij talrijke dunne bloedvaten terugvindt, waardoor de bloedlichaampjes niet zouden
kunnen trekken, moesten zij niet uitterst buigzaam zijn. De
groene fluimen van de snotziekte bevat bloedlichaampjes waar(15) Philosophical Transactions giving some accompt of the present undertakings, studies, and labours, of the ingenious in many considerable parts of the world. Vol. XV. For the year of our Lord, MDC,
LXXXV. Oxford, printed at the Theater, and are to be sold by
Samuel Smith, at the prince's arms in St Paul's Church-yard, London;
and Henry Clements, Bookseller in Oxford 1686. (blzz. 835-1310,
no 167 van 28 jan. 168 5 tot no 178 van dec. 1685).
(16) Cf. mijn le mededeeling, blz. 325.
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van de kleur van rood naar groen is overgegaan. Moxa is eene
uitwasseming van eene vrucht, en de eigenschappen daarvan
om op de huid verbrand te worden zijn beter als andere gelijksoortige stoffen, zooals katoen. In de bezinksels die zich in de
gewrichten van jichtlijders vormen vindt men naaldjes, die aan
stukjes paardenhaar gelijken en die aan de beide uiteinden spits
uitloopen.
De schubben van de huid van leprozen dragen verdroogd
bloed of etter. Eindelijk worden de schubben bij den paling
beschreven, die gewoonlijk doorgaat als van schubben verstoken.
Over dezen brief is de beoordeeling van Hartsoeker (blz. 13)
zeer aanvallend : " Ce qui me surprend, c'est qu'une illustre
société a pu entretenir un commerce de leftres assés régulier
avec un homme comme lui, qui avoit des yeux, des verres et
beaucoup de patience, mais peu ou point de bon sens. '
[Brief 43] van 5 Januari 1685. — Van 't sout en aaltjens
in de wijn-edik. Dat deselve door kreeften-oogen of krijt daar
in te doen, van figuur veranderen. De Bout-figuren in den edik
en gaan tot ons bloed niet over; maar stremmen in de maag en
darmen. Den edik niet schadelijk. Kleynheyd van de sout- en
water-deelen. Sout van verscheyde wijnen, en redenen van
der selver smaak. Waarom de scharpe sout-deelen van de wijn
niet tot ons bloed overgaan. Kreeften-oogen of krijt in de wijn
leggende, doet de sout.deelen in de wijn van figuur veranderen.
Rijnsche of Fransche wijn veroorsaakt geen jicht. Delft in
Holland den 5 January 1685. Hoog-Edele, Hoog-geleerde en
wydvermaarde heeren, Myn heeren, die van de Kon. Soc. in
Londen. (Bundeltje, exemplaar van Bibl. Leiden, Leyden (Boutesteyn) 1685, blzz. 51-88 ; bundeltje, exemplaar A. J. J. V.,
Leyden (van Gaesbeeck), 1684, blzz. 51-72 en 79-94). — Opera
omnia, 1722, I A, blzz. 1-28 : De sale et anguillis in aceto vini.
Etc. Alhoewel deze brief met de woorden " ultimas meas misi
die 25 Julii anno 1684 " wordt zij vóór brief [42] geplaatst ; zij
draagt evenwel geen dagteekening, maar is volgens den Hollandschen tekst van 5 Januari 1685. — An extract of a letter
from Mr. Anthony Leewenhoeck F. of the R. S. to a S. of the
R. Society, Dated from Delf, January 5 th. 1685. Concerning
the salts of wine and vinegar, etc.
Phil. Trans., XV for 1685,
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no 169 van 23 Maart 1685, 963979. In Phil. Trans. Abridged,
1705, III, blz. 684 : The salts of vinegar ; crabs-eyes and chalk
dissolved in vinegar ; the particles of water ; the salts of
several sorts of wine ; tartar, crabs-eyes and chalck dissolved
in wine. -- Hartsoeker (op. citat., blz. 13) geeft een lang
uittreksel over de bevindingen over het bezinksel in den azijn.
De volgorde van dezen brief wordt uit het begin duidelijk
als v. - L. zegt dat zijn laatste brief van 25 Juli 1684 was (dus
brief nr [42]). Hier wordt de microscopische beschrijving ,gegeven van de zouten die zich in den wijnazijn neerzetten, wellicht
het kaliumhydrotartraat ; ook waren in den azijn aaltjes zichtbaar. Door de werking van kreeftenoogen die het zuur van den
azijn tegenwerken, ontstaan andere zoutenkristallen ; hoe het
komt dat die zóuten in het lichaam van den mensch geen
kwetsuren veroorzaken, kan v. L. alleen door de diepe verdeeling dezer zouten in het lichaam uitleggen.
V. L. onderzoekt daarna het bezinksel van een aantal wijnsoorten, en onder de figuren die hij aangeeft, meen ik wel
(fig. nr 6, FGHI) de vertakkingen terug te vinden van aaneengegroeide gistcellen. Uit het feit dat de zouten van den wijn
zeer verschillend zijn van deze der jichtige gewichtsverbindingen, meent v. L. te mogen besluiten dat de wijn de jicht
niet veroorzaakt.
Het vlijtig microscopisch onderzoek der zouten uit talrijke
wijnsoorten wordt door Hartsoeker (blz. 13) op een zeer zonderlinge wijze beknibbeld ; daar de zouten altijd den zelfden
vorm vertoonen, zegt hij, -- alhoewel een eenvoudig oogslag
op de figuren een groote verscheidenheid laten ontdekken —,
worden zij veel beter in het groot en zonder microscoop onderzocht, " beaucoup mieux que par le moyen de cette machine,
qui ne nous fera jamais voir les petits corps premiers et invisibles, dont ces sels sont composés ". Een dergelijke verachting
voor den microscoop laat stellig veronderstellen dat Hartsoeker
de geestdrift van v. L. en van de leden van de Royal Society
voor de microscopische ontdekkingen niet deelt en dat hij zich
op het gebied der wetenschap zeer doctrinair en weinig aangepast voor den vooruitgang vertoont. Wel is waar komen onder
de figuren eenigen die tot geen zouten behooren en wel " des
ordures qui nageoient au hasard dans ces liqueurs ", zooals
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Hartsoeker deze noemt. Maar als gewetensvolle onderzoeker
deelt v. L. mede alles wat hij ziet, en ik denk dat dit beter is
als met stilzwijgen daarover te gaan.
*
**

7 e Bundeltje

met

brieven 44 en 45.

Ontdekkingen en ontledingen van sout-figuren van verscheyden souten : van levendige dierkens in de mannelyke
saden de baarmoeder ingestort ; ende van de voort-telinge.
Vervat in twee brieven, geschreven aan de wijt-vermaarde
koninglijke wetenschap-soekende Societeyt tot Londen in
Engelandt. Door Antoni van Leeuwenhoek, lid vande opgemelte Kon. Societeit. Tot Leyden, By Cornelis Boutesteyn,
Boekverkoper, woonende op 't Rapenburg, over de Academie, A° 1685 (76 blzz.).
Dit bundeltje bevat 2 brieven, [44] en [45] zonder nummer,
maar gedagteekend 23 Januari 1685 (blzz. 3-39) en 30 Maart
1685 (blzz. 41-76).

[Brief 44] van 23 Januari 1685. — Antoni van Leeuwenhoeks ontdekkingen van sout-figuren. Sout van Carduus Benedictus, sout van alsem, aluyn, salpeter, vitriool de cypris, of
blaauw vitriool, liquor tartari, moscovische Pot-as, campher,
sout of as uyt den oven van een canon of geschut-gieterye,
sout of as van een tin en loot-oven, sout in de steen-kalk, sout
van de schulp-kalk, sout van Engelse souda, sout van Brittannische souda, sout van de Alicantse souda, sal aromoniac.
Delft in Holland den 23 January 1685 (blzz. 3-39, 17 fig.). —
Sal Cardui Benedicti, sal Absinthii, Alumen, etc.; opera omnia,
1722, I Q9, blzz. 119-148. Zonder n r en zonder dagteekening.
— An abstract of a letter from Mr. Leewenhoeck, to the R. S.
concerning the various figures of the salts
dated Jan. 23d, 168
contained in several substances. Phil. Trans., vol. 15 for
1685, 1073-1090, n° 173 van 22 Juli 1685. In Philos. Trans.
Abridged, 1705, III. p. 684 : The salt of Carduus Benedictus ;
salt of worm-wood ; allum ; salt-Petre ; Blew vitriol of Cyprus;
oyl of tartar per deliquium ; moscovy pot-ashes ; camphir ; salt
of the ashes out of an iron foundery ; salt of the ashes of a tin

5;
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or lead ovens ; salt in quick lime and in lime of fish-shells ; salt
of English soda, and of the soda of Britany and Alicant ; and
sal armoniack. — Hartsoeker, op. citat., blz. 15.
Over dezen brief gaat Hartsoeker (blz. 15) met de zelfde
minachting over de zoutfiguren te spreken als voor den brief [43];
deze brief, zegt hij, leert ons niets meer over de natuur der
zouten als de voorgaande brief, en daarom, zal ik er niets over
zeggen. Het is op deze wijze zeer gemakkelijk van eene beoordeeling af te zien, over een werk dat feitelijk de eerste proeve
over microcristallographie is, en dat een logisch gevolg van
de onderzoekingen van den vorigen brief uitmaakt. In zijn
overzicht laat v. L. zijn wel verstaanbare geestdrift van natuuronderzoeker uit spreken, namelijk als hij zegt (blz. 13) : " dit
was mede voor my geen klein vermaak om te beschouwen,
(hoewel mijn oogen wel moede wierden van so lang te sijn)
want daar ik de eene tyt niet anders sag, als een helder cristallijn water, sag ik eenige minuten daar na, een onbegrypelijke
seer grote menigte van de verhaalde figuurtjens te voorschyn
komen... ".
De figuren en de beschrijvingen van v. L. kunnen nog
heden dienen, zoo goed zij werden waargenomen ; zij behooren
tot de asch van zekere kruiden, verder tot aluin, salpeter,
kopersulfaat (vitriool de Cypris of blaauw vitriool), tartraten,
kaliumcarbonaat (pot-as), kampher, zouten van koper, tin, lood,
kalksteen, schelpenkalk, soda, chloorammonium (sal armoniac).

[Brief 45] van 30 Maart 1685, — Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen ende ontdekkingen, van het lang leven van
de dierkens in 't mannelijk zaad van een hond, en der zelver
verzameling, mannelijke zaden der baarmoeder ingestort, dat
een dier uit een dier van het mannelijk zaad voort komt,
en hoe de selve een ronde figuur aannemen, waar in de
vruchtbaarheid van 't mannelijk geslacht bestaat, hoe een
mannelijk of vrouwelijk schepsel voortkomt. Het begin van de
wortel en kleine bladeren in de zaden van boomen enz.: Delft
in Holland den 30 Maart 1685. Geschreven aan de HoogEdele Hoog-geleerde en seer vermaarde Heeren, de heeren
van de Koninglijke Societeit tot Londen in Engeland (blzz. 41-76,
6 fig.). ^– De diuturna vita animalculorum, etc.; opera omnia,
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1722, I Tt 3, blzz. 149-177. Zonder nr en zonder dagteekening.
— An abstract of a letter of Mr. Leeuwenhoeck fellow of the
R. Society, dated march 30 th. 1685 to the R. S. concerning
generation by an insect; Phil. Trans., XV for 1685,1120-1134,
n° 174 van 22 Aug. 1685. In Philos. Trans. Abridged, 1705,
III, blz. 684 : The generation of animalculis in semine masculo;
the semen masculum found in the uterus ; and the propagation
of plants. — Hartsoeker, op. citat. blz. 15.
Na de bevruchting laat het microscopisch onderzoek in de
baarmoeder van een hondwijfje talrijke zaaddiertjes vinden;
v. L. denkt dat deze diertjes voor de voorttelling onontbeerlijk
zijn ; deze diertjes zijn mannelijk of vrouwelijk, en kunnen dan
in de baarmoeder waar zij zich vestigen aanleiding geven tot
nieuwe wezens van het een of van het ander geslacht. Verder
beschrijft v. L. foetusvruchten in de baarmoeder van het schaap
en van het konijn, die al de organen van de ontwikkelde dieren
vertoonen.
Op het einde van den brief zoekt v. L. weer te leggen
hetgeen van zijne theorie Bontekoe beweert, namelijk dat het
menschenzaad vol kleine kinderen zou zijn. Wel is waar kwam
Bontekoe verscheidene malen v. L. bezoeken, maar nooit zou
deze laatste dit gezeid of geschreven hebben. Als een wezen
uit een zaaddiertje ontstaat, beteekent dit echter niet dat dit
zaaddiertje dit wezen feitelijk is. Bij de zaden van een boom
vindt men echter de deelen van de toekomstige plant. Hier
heeft v. L. zeer goed waargenomen, want hij onderscheidt wel
tusschen de zaaddiertjes die aan geen bevruchting hebben deel
genomen, en een zaad van eene plant die het product is van
eene bevruchting; hij spreekt echter niet van de samentreffing
met de eieren, door den eierstok voortgebracht. Bontekoe (17)
(17) Alle de philosophische, medicinale en chymische werken van
den Heer Corn. Bontekoe, in zijn leven Med. Doct. Raad, en Opper.'
genees-heer van de keurvorst van Brandenburg etc. etc. etc. Professor
tot Frankfort aan den Oder etc. etc. Behelsende een afwerp der ongefondeerde Medicyne, Chirurgie en Pharmacie der oude Geneesheeren.
Neffens den opbouw van een ware Philosophie, Medecyne en Chymie,
dienende om de gezondheid lang te bewaren, en de ziektens kort en
veilig te genezen. 't Amsterdam, bij Jan ten Hoorn, boekverkooper over
het Oude Heere Logement, in de Historie-Schrijver 1689. Eerste deel,
355 blzz. Tweede deel 402 blzz. (16,5 X 21,4 cm., Bibl. A. J. j. V.).
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zegt in zijn boek (I, blz. 82) daarover het volgende, waaruit
blijkt dat hij in den zelfden tijd (1689) een andere meening
heeft : " d'Ondervinding van den naaukeurige Leeuwenhoek
omtrent de levende dieren van 't mannelijk zaad is seer curieus,
maar ik en sie nog niet, hoe 't blijkt, dat die levende diertjens
kleyne kindertjens sijn : te meer, omdat na de observatien van
Harveus 't zaad aanstonds na de byslaping t'eenemaal uitlopende, 't niet geloovlijk is, dat God soude gewild hebben, dat
indien er al een van die diertjens van 't mannelijke zaad in de
baarmoeder bleef hangen, d'andere verloren souden gaan : want
dewijl 'er na Leeuwenhoeks ondervinding verscheide diertjens
in 't zaad sijn, en dat het zaad niet t'eenemaal, zekerlijk voort
grootste gedeelte niet in de baarmoeder verblijvd, soo moeten
'er telkens vele kindertjens verlooren gaan... '
Fig. 3 en 4, op blz. 56 van de Nederlandsche uitgaven zijn
in mijn exemplaar omgekeerd.
*
**

8e Bundeltje met brieven 46 en 47.
Ontledingen en ontdekkingen van het begin der planten
in de zaden van boomen : waar uit bewesen werd; dat yder
boom of plant zijn rol voor manneken en wijf ken speelen moet.
Als mede dat dieren van verscheiden aard met malkanderen
verzamelende, noodzakelijk moeten schepsels voortbrengen,
die noch na de vader noch na de moeder en gelijken, enz. Vervat in twee brieven, geschreven aan de wijd-vermaarde Koninglijke Wetenschap-soekende Societeit tot Londen in Engeland.
Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid van deselve Societeit. Tot
Leyden, By Cornelis Boutesteyn, boekverkooper, tegenover
d'Academie op 't rapenburg, anno 1685 (78 blzz.).
Dit bundeltje bevat slechts twee brieven zonder nummer,
doch met volledige dagteekening.
[Brief 46] van 13 July 1685. Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen, van het begin van de
plant, en wortel in de zaden : ende dat zelvige vergeleken by
het dierken dat van de mannelijke zaden in de baarmoeder is
gestort. Gelijk de dieren in de baar-moeder door een streng
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werden gevoed, alsoo ook meest alle de zaden. Dat er geen
ander onderscheid tusschen de boomen en dieren is, als dat de
boomen geen bewegende ziel hebben, ende by gevolg niet
konnende verzamelen, yder boom zijn rol voor manneken en
wijf ken speelen moet. Dieren van verscheiden aard, met den
anderen verzamelende, moeten noodsakelijk schepsels voortbrengen die noch na de vader noch na de moeder en gelijken.
De voortteelinge van de boomen overgebragt tot de voortteelinge van een mensch. Delft in Holland den 13 July 1685
(blzz. 3-32, 18 fig.). ^- De origine plantae et radicis in seminibus, etc.; opera omnia, I 722, IHh 2, blzz. 58-81. Zonder n r en
zonder dagteekening. — A letter from Mr. Anth. van Leeuwenhoek concerning the seeds op plants, with observations on the
manner of the propagation of plants and animals; Phil. Trans.,
vol. XVII for 1693, nr 199 of April 1693, 700-708. In Phil.
Trans. abr., 1705, III, p. 685 aangegeven als volgt : The seeds
of ash; the propagation of plants and animals; the seeds of willow, and of olm and some other vegetables. — Hartsoeker, op.
citat., blz. 16.
Het zaad der planten bevat de verscheidene deelen der
planten, en tegelijker tijd ook een voorraad voedingsstoffen :
" alle boomen en planten in haar zaad het begin van de plant,
en de voedsame stoffe tot desselfs onderhoud... '' Hier komt
v. L. op zijn gedacht terug dat " de voortteelingen van een
dier, uit een dierken van de mannelijke zaden, onwederspreekelijk is "; verder dient het ei alleen om het mannelijk dierken
te voeden.
Het fig. 2 van blz. 5 is in mijn exemplaar omgekeerd.
[Brief 47] van 12 October 1685. Antoni van Leeuwenhocks ontledingen en ontdekkingen, van het begin van de
planten in de zaden van catoen, dadel, cruys-besie, aal-besie,
es-doorn, ende linde-boomen. Van de chyl, sweet, opperste
huyd, gezicht-zenuwe, gal van voorn, huyd van paling, braas
sem enz. Zout in bier-edik en lamoen-sap, spiritus salis armoniaci en sol, vol. oli, met bloed en wyn-edik vermengt, enz. :
Delft in Holland den 12 October 1685. Geschreven aan de
hoog-edele heeren, de heeren, die van de koninglijke Societeit
tot Londen, in Engeland (blzz. 33-78, 17 fig.). — De origine
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plantarum in seminibus Gossipii, Palmae, etc. ; opera omnia,
1722, I L12, blzz. 82-118. Zonder nr en zonder dagteekening. —
An extract of a letter from Mr. Anthony van Leeuwenhoek, to
the R. S. containing his observations on the seeds of cotton,
palm or date-stones, cloves, nutmegs, gooseberries, currans,
tulips, cassia, lime-tree : On the skin of the hand, and pores, of
sweat, the crystalline humour, optic nerves, gall, and scales of
fish : and the figures of several salt particles, etc.; Phil. Trans.,
vol. XVII for 1693, n r 205, Nov. 1693, 949-960. In Phil. Trans.
abr. III, 1705, blz. 685, als volgt vermeld : The seed of cotton;
eggs of insects; date-stones ; mother cloves, and the manner of
curing them in India; and nutmegs. The seeds of goose-berries,
of black currans, of tulips, of cassia, of the olive, and of the
lime-tree. Sweat, the pores of the hands, the chrystalline
humour of the eye, and the optick nerve. The gall of a trout;
the skin of an eele, and the scales and slime upon it ; the slime
and scales upon bream, and upon perch ; beer-vinegar ; juice of
lemons; spirit of sal-armoniack ; and sal volatile oleosum. —
Een gedeelte van den brief alleen is in Collection académique
verschenen : Extrait dune lettre de M. Ant. Leewenhoeck,
sur la peau de la main, la pores de la sueur, l'humeur crystalline,
les nerts optiques, etc.; Coll. Acad., partie étrangère, VII, 1766,
129-131..— Hartsoeker, op. citat., blz. 18.
Schr. begint met de zaden, de reserven der zaden en de
kieming bij een aantal soorten te beschrijven ; de reserven zijn
meel- of olieachtig. De chijl bevat globulen die in water drijven, en verschilt van het vocht dat in de melkvaten loopt ; er
ontstaat in den darm eene soort van zifting, waardoor een
gedeelte in de spijsbuis blijft om de uitwerpsels te maken.
Zweet draagt huidschubben en zouten mede ; de zoutenkristallen verschillen van deze van de wijnzouten. Bierazijn laat
eenige kleine zoutfiguren ontdekken. Ammoniak (spiritus salis
armoniaci), zoutzuur (spiritus salis), stroopachtig ammoniumcarbonaat (sal volatile oleosum) ontbinden de bloedlichaampjes.
Dit laatste zout geeft met wijnazijn een ontwikkeling van lucht
(koolzuurgas), en de beschrijving van het ontstaan der gasbelletjes onder den microscoop wordt gegeven.
Hartsoeker wijst er op dat v. L. op zulke bestendige wijze
beweert dat de levende wezens altijd hun oorsprong hebben in
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andere levende wezens door de tusschenkomst van zaad. Alhoewel Hartsoeker deze meening niet volledig schijnt te deelen,
sluit hij de zelfwording wetenschappelijk uit, en stelt zich dan
op het metaphysisch standpunt, als hij zegt dat er alleen 4 middelen voor het ontstaan van dieren en plantenbestaan : of wel
1 . heeft God alles geschapen, en bijgevolg werden al de planten
en al de dieren van een zelfde soort in de eerste plant en
het eerste dier van die soort ingebracht, — of wel 2 . heeft
God het heelal als een groot werktuig geschapen, zoodanig dat het ontstaan der levende wezens volgens de wetten
van dit werktuig is gebeurd, — of wel 3. heeft God rechtstreeks zelf alles opgemaakt wat in het heelal aanwezig is,
— of wel 4. bestaan aan God ondergeschikte verstanden die
alles met volle vrijheid regelen. Na eene lange redeneering over
de keus van die vier middelen, verwerpt Hartsoeker de 3 eersten, om zich tot het vierde aan te sluiten.
Ten opzichte van de zelfwording schijnt van Leeuwenhoek
alleen de wetenschappelijke zijde te beschouwen, evenals
2 eeuwen later ook dit door Louis Pasteur werd gedaan.
^
^*

9e

Bundeltje met brieven 48 tot 52.

Ontledingen en ontdekkingen van de cinnaber naturalis,
en bus-poeder ; van het maaksel van been en huyd ; van de
galnoot, kastanie en okkernoot, van de voortteelinge van eenige
zaden. Vergeleken by de voortteelinge van garnaad, krabbe en
kreeft ; waar in de deugdsaamheid van het eyken-hout bestaat,
en hoe het te kennen is. Vervat in verscheide brieven, geschreven aan de wyd-vermaarde koninglyke wetenschap-zoekende
Societeit tot Londen. Door Antoni van Leeuwenhoek, medebroeder van deselve Societeit. Tot Leyden, by Cornelis Boutesteyn, Boekverkooper op 't Rapenburg. A . 1686 (110 blzz.).
[Brief 48] van 22 Januari 1686. — Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen, van de cinnaber naturalis,
dat in het selvige is quikzilver, oli en zout ; van het bus-poeder
dat in een beslooten glas is opgevlogen ; wat plaats het opgevlogen buspoeder van nooden heeft; wat figuur de opge
vlogen salpeter-deelen aannemen als die in rust komen; dat
een over-lang kanon soo verre niet en schiet als het geene dat

— 685 —
korter is ; datter lugt door het bus-poeder ende kreeften-oogen

gemaakt werd. Delft in Holland den 22 January 1686. Geschreven aan de koninglijke Societeit tot Londen (blzz. 3-24, 3 fig.).
-- De cinnabari nativa, etc. ; opera omnia, 1722, I Zz2, blzz.
178-194. Zonder n r en zonder dagteekening. ^- The extract of
a letter from Mr. Anthony Van Leuwenhoek, S. R. S. to the
R. Soc. containing several observations on cinnaber and gunpowder; Phil. Trans., vol. XVII for 1693, n° 200, May 1693,
754-760. In Phil. Trans. abr. III, 1705. blz. 685 : Native cinnabar ; brimstone; gunpowder; and nitre. Air generated by the
firing of gunpowder in close glasses, and by the infusion of
crabs-eyes in vinegar. — Hartsoeker, op. citat., blz. 21.
De microscopische vormen van cinaber, vóór en na de
verhitting worden gegeven ; cinaber brandt aan de lucht en
geeft eene vlam zooals deze van zwavel. Het onderzoek over
buskruit is duister en komt eigenlijk tot geen gevolgtrekking ;
alhoewel verscheidene proeven quantitatief met behulp van
een balans worden uitgevoerd, zijn de waarnemingen onvoldoende. Door het branden van buskruit ontstaat lucht en het
ontstaan van deze lucht brengt v. L. tot het gedacht om de
hoeveelheid lucht te meten die uit kreeftenoogen (calciumcarbonaat) door de werking van azijn ontstaat ; hij vindt dat " uyt een
aas-kreeften-oog, soo een grootte quantiteit lucht voortquam,
als het water dat 44 asen swaar is, plaats van nooden heeft. "
Wij weten dat 100 gr. calciumcarbonaat 44 gr. koolzuurgas kunnen leveren, of 22,2 liters. Vermits een aas met 0.0047 gr,
overeenkomt, dan geeft volgens v. L. 0.0047 gr. kreeftenoog
0.0047 X 44 = 0.2068 gr., hetgeen hij hier aangeeft als volume
voor het water dat de plaats inneemt van het gas, dus
0.2068 cm3 koolzuurgas. Theoretisch geven 0.0047 gr. calciumcarbonaat 0,001043 Lit. of 1.043 cm 3 koolzuurgas; de aangegeven cijfers zijn dus ongeveer het vijfde van de theorie.
[Brief 49] van 2 April 1686, — Antoni van Leeuwenhoeks ontledingen en ontdekkingen, van de maaksels van het
been ; van de basten van boomen ; van de huyd, ende van de
schobbens ; van de uytwasemende vochtigheden uyt ons
lighaam, ende van een afschilferend deeltje van de huyd. Delft
in Holland den 2 April 1686 (blzz. 25-44, 2 fig.). — Antonii de
Versl. 1922
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Leeuwenhoeck anatomia et contemplationes de coalitione ossis :
de corticibus arborum ; opera omnia, 1722, I Bbb2, blzz. 194-209. Zonder nr en zonder dagteekening. — An extract of a
letter from Mr. Anth. Van Leeuwenhoek, containing several
observations on the texture of the bones of animals compared
with that of wood : on the bark of trees : on the little scales
found on the cuticula, etc. ; Phil. Trans:, vol. XVII for 1693,
n° 202 for the months of July and August 1693, 838843. In
Phil. Trans. abr. III, 1705, blz. 685 : The texture of bones ; the
bark of trees; te skin of animals ; the pores of the skin; and
perspiration. — Extrait d'une lettre de M. Leewenhoeck, sur
la texture des os, les écailles de la peau, etc.; Coll. Acad.,
partie étrang., VII, 1766, 125-128. — Hartsoeker, op. citat.,
blz. 21.
De brief begint met een onderzoek van de katoenzaden
die veel olie bevatten en waarvan " het begin van de jonge
catoen-boom ", dus de kiem, duidelijk te zien is. Verder antwoordende op een brief van 2/12 Maart van het zelfde jaar
zegt v. L. dat de zweetgaatjes van de huid met den microscoop
gemakkelijk kunnen onderzocht worden. In den brief van de
Royal Society wordt namelijk medegedeeld dat de proeven
over de werking van scheikundige vochten op het bloed van
groot belang zijn en dat v. L. wordt aangezocht deze voort te
zetten.
De beenderen zijn gemaakt uit 4 soorten pijpjes in de
lengte geplaatst, terwijl andere pijpjes ook van het binnenste
naar den omtrek leiden, en misschien dan het beenvlies voor
het meerendeel vormen. De bast van de boomen is samengesteld uit horizontale vaten. Schubben van de huid en schubben
van de visschen zouden uit vaten groeien. Dan beschrijft v. L.
een anormaal stukje van de opperhuid.
[Brief 50] van 14 Mei 1686. -- Antoni van Leeuwenhoeks
ontledingen en ontdekkingen, van de galnooten, dat deselvige
geen vrugt van den eykenboom en konnen genaamt werden,
door dien dat hare wasdom alleen veroorzaakt werd, om dat
zeker soort van kleine wormkens (die van vliegen voortkomen,
en weder in vliegen veranderen) de eyke-bladeren doorknagen;
uit welke doorknaginge, dan de galnooten wassen : en soo
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groeyen ook de distel-nooten op de distels. Van het begin van
de planten in de castanje en okkernoot, en hoe deselve door
strengen haar eerste voedsel of grootwerdinge genieten, gelijk
de dieren in de baar-moeders doen enz. Delft in Holland den
14 Mey 1686 (blzz. 45-65, 15 fig.). — Antonii de Leeuwenhoeck anatomia et contemplationes de gallis, quod videlicet
gallae fructus quercuum dici non mercantur, etc.; opera omnia,
1722, I Ddd2, blzz. 210-226. Zonder n r, gedagteekend 14 Mei
1686. — Hartsoeker, op. citat., blzz. 22.
De galnoten zijn geen vruchten, doch wel uitwassemingen
op de bladen van den eik ; in het midden bevindt zich een
worm die na een zekeren tijd aanleiding geeft tot een vliegje.
En nu beschrijft v. L. hoe een galnoot ontstaat : " dat de verhaalde soort van kleine dierkens of vliegjens haar eyeren leggen
op de Eyke-bladeren, ende dat wanneer soodanige eytjens
geleit werden, op de ribbens of vaten van het blad, ende het
uitkomende wormken uit het eytje, een vat of ribbetje van het
blad soodanig komt door te knagen, dat het sap uit het selvige
komt te vloeyen, sulken uitbomenden sap in globulen komt te
stremmen, en te gelijk in vaten in een ronte sich uitbreid, ende
dat dus een galnoot gemaakt werd... "
Deze beschrijving beantwoordt nagenoeg aan de werkelijkheid, met het verschil dat wel aan de prikkeling bij het
leggen van het ei, en niet aan het knagen van het wormpje, de
galnoot zijn ontstaan heeft te danken.
Uit de noten boort zich het vliegje een weg naar buiten.
Zeer goede figuren maken de uitlegging helder. De distelnooten
bevatten ook wormpjes waaruit ook vliegjes ontstaan en zijn
dus, evenals de galnooten, echte gallen.
De brief eindigt met de beschrijving van de kieming van
de kastanje en de okernoot met duidelijke figuren, hetgeen de
veronderstelling dat de zaden een begin van plant (kiem)
bevatten, bevestigt.
Blz. 51 draagt in mijn exemplaar verkeerd het getal 37.
[Brief 51] van 10 Juni 1686. — Antoni van Leeuwenhoeks
ontledingen en ontdekkingen, van het karpok, bupariti, kaukin,
ende adamboe-zaad, ende het begin van de plant in de cocosnoot ; van de kuyt of eyeren van de Barnaad, kreeft, en krabbe,
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ende van de ongeboorne garnaad en kreeft, ende derselver
voorttelinge, ende die overgebragt tot de voorttelinge van de
zaden van eenige boonren. Delft in Holland den 10 Juny 1686
(blzz. 66-86, 23 fig.). — Antonii de Leeuwenhoeck anatomia et
contemplationes de semine karpock, alias panjala, etc. ; opera
omnia, 1722, I Fff2, blzz. 227-242. Zonder n r, gedagteekend
10 Juni 1686. ^- Hartsoeker, op. citat., blz. 22.
Voortzetting van de beschrijving van zaden van planten,
vooral met het oog op de kiem. Bij de visschen worden de
jongens niet in het lichaam van de moeder gedragen. Nadat
de eieren zijn gelegd, wordt door het mannetje het zaad erop
gebracht ; de diertjes van het mannelijk zaad worden dan - aan
de eieren vereenigd " ende daar uit soo lang sijn voedsel trekken, en groot werden, tot dat dat dierken sijn bequaamheyt
heeft, om het voedsel uit het water te konnen halen. " Men ziet
dus dat v. L. nog niet aan het gedacht gekomen is dat het ei
feitelijk het begin is van een dier, en dat het ei eerst moet
bevrucht worden door een spermatozoïde ; v. L. denkt dat het
spermatozoïde het echt begin is van een dier, dat alleen door
het ei wordt gevoed. Hij zegt het trouwens verder nog duidelijker, als hij van de garnaal handelt.
" Dese ontfangene dierkens aan de eyerkens vereenigt
zijnde, beeld ik my in, dat in korten tyd van figuur veranderen,
te weeten : dat het mannelijk dierken, de figuur van een garnaal
aanneemt... "
Dan beschrijft hij de ontwikkeling binnen in het ei van de
garnalen, de krabben en de kreeften ; en hij vergelijkt de zaden
van de planten met de eieren bij de dieren. " In somma, wij
konnen sien, dat de voortteelinge soo van de viervoetige dieren,
vogelen, vissen als van de planten, ende de uitwerkinge van
dien, seer na op een ende deselve manier werd te weeg
gebracht. "
[Brief 52] van 10 Juli 1686. — Antoni van Leeuwenhoeks
ontledingen en ontdekkingen, adat het hout het welk in de
soomer gehakt werd, soo vast ende geslooten is, als hetgene
dat in de winter gehouwen werd : hoe en waar aan men de
deugdsaamheid van het hout kan bekennen, en uit wat oorzaak
het hout een schielijke bedervinge onderworpen is; ende in
wat landen het beste eyken.hout wast. Delft in Holland den
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10 July 1686 (blzz. 87-110, 3 fig.). — Antonii de Leeuwenhoeck
anatomia et contemplationes quod ligna tempore aestivo trun-.
cata, aeque solida sint ac ligna tempore hyberno abscissa, etc.;
opera omnia, 1722, I Hhh2, blzz. 243-260. Gedagteekend
10 Juli 1686, zonder n r. The extract of another letter from
Mr. Anthony Van Leuwenhock, to the Royal Society ; concerning the difference of timber growing in different countries, and
felled et different seasons of the year; Phil. Trans., vol. XVIII (18)
for 1694, n° 213 for the months of September and October 1694,
224-225. In Phil. Trans. abr. III, 1705, blz. 685 wordt alleen
vermeld : The growth and goodness of timber. — Hartsoeker,
op. citat., blz. 22.

Uit deze studie blijkt dat een langzame groei aanleiding
geeft tot goed en sterk hout, waarvan de jaarringen dicht aan
elkander liggen.
*
**

Register (verstrekkende te gelijk voor een kort inhoud)
van alle de werken van de heer Antoni van Leeuwenhoek.
Verdeeld in twee deelen : daar van het eene de stoffe die in de
tien eerste tractaten begrepen is : en het andere die van de vier
vervolgen der brieven aanwijst. Door een beminnaar der natuurlijke-wetenschappen t'samengesteld. Tot Leiden, by Cornelis
Boutesteyn, 1695 (34 blzz.).
Alhoewel wij slechts 9 bundeltjes treffen in dit boekdeel
der werken van v. L., spreken de titel en ook de inleiding van
" de tien eerste Tractaten ". Het register is hier alleen het
eerste register ; de inleiding vermeldt trouwens dat het tweede
register, een kort inhoud is van de vier vervolgen, die een
anderen band uitmaken.
Het register is alphabetisch gerangschikt en bedraagt
34 blzz.
(18) Philosophical Transactions : giving some account of the present undertakings, studies, and labours of the ingenious, in many
considerable parts of the world. Vol. XVIII. For the year 1694, London ;
Printed for S. Smith and B. Walford, printers to the Royal Society, at
the Prince's Arms in St Paul's Church-yard, 1695. (blazz. 1-280 n° 207
van jan. 169-34- tot n° 214 van nov. -dec. 1694. Bibl. Univ. Ganday.
Acc. 23259).
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Overeenstemming der Brieven in de bestudeerde uitgaven.
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JAN MORETUS I
ALS NEDERLANDSCH LETTERKUNDIGE
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

I.
Jan Moretus, de onmiddellijke opvolger van Christoffel
Plantin, was voor en boven alles een nauwgezet, vlijtig zakenman. Op veertienjarigen leeftijd was hij reeds in dienst van zijn
toekomenden schoonvader en met een nooit falende getrouwheid, waaraan Plantin zelf herhaaldelijk hulde bracht, hield hij
zich bezig met het bestuur van den winkel en den boekhandel,
tot hij in 1589, na Plantin's dood, de leiding van de heele zaak
in handen kreeg.
Toch bezat Jan Moretus evenals Plantin eene flinke
geleerdheid en niet te onderdrukken letterkundige neigingen,
die niettegenstaande zijn vele zakelijke bezigheden van eiken
dag, toch meer dan eens tot uiting kwamen.
Plantin roemde hem als een polygloot. Hij kende Grieksch
^-- Latijn — Spaansch --- Italiaansch — Fransch — Duitsch en
Nederlandsch. Uit zijn correspondentie blijkt, dat hij zeer goed
op de hoogte was van de humanistische literaire bedrijvigheid
en voor de geleerden en hun arbeid de levendigste belangstelling koesterde. Zijn brieven hebben noch de hooge moreele
beteekenis, noch den pittig-raken stijl, dien wij bij Plantin
bewonderen, maar toch wist hij soms heel aardig te vertellen,
met dat kalm begrijpen en den vergoelijkenden humor van den
zich superieur voelenden, doch goedig naar de minderen
toeneigenden man (1).
(1) Zie b.v. Inleiding tot het Theatrum T ypogra phicum Plantinianae o f cinae. 1576, door Jan Moretus aan zijn schoonvader als
nieuwjaarsgift geschonken.
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Plantin schreef in de liminaria van sommige zijner uitgaven en elders tal van Fransche gedichten, die in zijn
Rimes (1) vereenigd werden. Jan Moretus verkoos voor zijn
literaire proeven de Nederlandsche taal en zoo verdient hij in
de geschiedenis onzer letterkunde een plaatsje, hoe bescheiden
ook, dat hem daar totnogtoe niet werd verleend.
Alhoewel Jacob Moretus, Jan's vader, te Rijssel geboren
werd, was het Nederlandsch toch de taal van zijn huiskring.
De Vlaamsche bijbel, een druk van Willem Vorsterman (1531),
die vader Moerentorf, blijkens het opschrift, persoonlijk
gebruikte, bewijst dat onze taal de hem vertrouwdste was.
Dit bleef zoo bij den zoon, die niet alleen in tal van brieven
en huiselijke papieren, of stukken die de drukkerij betroffen,
de volkstaal gebruikte, maar ze ook blijkbaar verkoos toen hij
zich aan literair werk ging wagen.
Als wij uitkijken naar een hoekje voor Jan Moretus in
onze classieke aangenomen literatuurindeelingen, dan komt hij
heel geleidelijk terecht daar waar wij het, gezien den tijd waarin
hij leefde konden verwachten (1543 + 1610).
Hij leeft mee in den gedachtenstroom der groeiende Nederlandsche Renaissance. Onder den invloed van de Fransche
pleïade was de liefde voor eigen taal gewekt. De Latijnsche
stijl- en taalschoonheden prikkelden onze letterkundigen om
die in het Nederlandsch te evenaren, al was het dan ook maar
in vertalingen. Het is de tijd van Plantin's en Kiliaen's woordenboeken (1573-74), die langzamerhand het besef gaan wekken, dat de moedertaal de gelijke kan zijn van het Latijn. Het is
de ontwikkelingsperiode van een nieuwe verstechniek, gedurende dewelke de stoutsten, als Jan van der Noot e. a., hier
het Renaissance-ideaal van Petrarca en Ronsard reeds zeer
bewust en met talent gaan hoog houden tegenover de oude,
verzwakkende rederijkerij.
Jan Moretus' plaats wordt nog nauwkeuriger bepaald als
wij hem noemen naast de drie bekende Nederlandsche letter
kundigen Jan van Hout, Jan de Gruytere (Janus Gruterus) en

(1) Uitgaven : 10 Lissabon. Nationale Drukkerij, 1890, bezorgd
door Max Rooses. 20 Antwerpen. Uitgave van het Plantijn-Museum,
1922, bezorgd door Maurits Sabbe.
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Dirk Volkertszoon Coornhert, met wie hij persoonlijk bekend
was en een groote bewondering en liefde deelde voor Justus
Lipsius, die te Antwerpen als huisvriend der Plantin-Moretussen, te Leiden en later te Leuven als hoogvereerde professor
een der voornaamste bezielers was van het humanistisch leven
in de Nederlanden.
De voornaamste prikkel, die Jan Moretus tot schrijven
bracht, zal toch wel een zakelijk practische geweest zijn. Toen
het Plantin of hemzelf wenschelijk scheen om eene of andere
reden een door hen uitgegeven werk in het Nederlandsch te
vertalen, was het soms Jan Moretus, die zich met deze taak
belastte, evenals Plantin wel een enkelen keer de Fransche
vertaling op zich nam.
Dit was een eerste maal het geval met een boek van Benedictus Arias Montanus, dat Plantin in 1575 had uitgegeven :
Dictatum Christianum sive Communes et aptae discipulorum
Christi omnium partes.

Uit een brief van Arias Montanus aan Jan Moretus
(5 Juli 1575) vernemen wij, dat er in hetzelfde jaar begonnen
w a s met een Fransche, een Nederlandsche en een Italiaansche
vertaling van het werk. " Ik zou willen weten (1), schrijft
Montanus aan Moretus, of gij gereed zijt met de Nederlandsche
vertaling van het Dictatum Christianum, en of de heer Plantin
met zijn Fransche vertaling klaar is. De zeer hooggeachte heer
Carrafa (2), maakt zich gereed om het werk in het Italiaansch
te vertalen. "
Eenige dagen later antwoordt Moretus : " Mijn schoonvader heeft zijn Fransche vertaling van het Dictatum heelemaal
kant en klaar, en wanneer ze nu heel netjes overgeschreven en
door den boekencensor goedgekeurd is, dan zal mijn schoonvader ze bij de eerste gelegenheid, die zich gunstig voordoet,
onmiddellijk aan de drukpers toevertrouwen. En ik zal al doen
wat ik kan, opdat de Nederlandsche vertaling gauw zou
volgen. " (3)

(1) Correspondance de PlantinIV,blz. 295.(Vertaald uit het Latijn.)
(2) Kardinaal A. Caraffa.
(3) Correspondance IV, blz. 299. (Vertaald.)

694 --Jan Moretus was dus vast besloten het Dictatum van
Arias Montanus in onze taal over te zetten, maar al evenmin
als de Fransche vertaling van Plantin is de Nederlandsche
van Moretus bekend. Het is zeer waarschijnlijk, dat Moretus
er om een ons onbekende reden heeft van afgezien. Voor
een ander vertalingswerk bleef het gelukkiglijk niet bij het
voornemen.
In 1584 liet Plantin te Antwerpen en te Leiden verschijnen : De Constantia libri duo. Qui alloquium praecipue continent in publicis malis van Justus Lipsius. Dit is een van de
populairste geschriften van den beroemden hoogleeraar. Er
zijn drie en dertig uitgaven van bekend en tal van vertalingen
in het Nederlandsch, Fransch, Spaansch, Duitsch en Poolsch.
Lipsius droeg zijn werk op aan het Magistraat van de stad
Antwerpen, dat bedankte met hem een schaal van 100 Gl.
Carolus, en zijn vrouw een van 50 Gl. te schenken.
Plantin gaf nog hetzelfde jaar een Nederlandsche en een
Fransche vertaling van dit werk uit, te Leiden en te Antwerpen. Clovis of Loys Hesteau, heer van Nuysement, secretaris
van den koning Hendrik III en van den hertog van Alencon,
werd met de Fransche bewerking belast (1).
Plantin had zulk een haast om. dezen tekst uit te geven,
dat hij op de vertaling van het voorwerk niet wachtte en daar
maar zelf een overzetting van maakte, die hij achteraan bij het
boek voegde (2).
(1) Deux livres de la Constance de juste Lipse. Mis en Francais
par Nuysement. (A Anvers, en la maison de Christophle Plantin, 1584.)
(2)" Le désir que j'ai eu de faire voir ce livre a ceux qui n'entendent
le Latin, m'a faict tellement diligenter, que ie l'ai eu plus tost achevé
d'imprimer, queu response du translateur d'icelui, touchant la traduction de l'Epistre dedicatoire de l'autheur, t de sa Preface (qu'il
t'addresse ami lecteur) mises avant le commancement de son livre :
ne mesmes des vers Latins d'icelui imprimés a la fin de son édition
Latine. pour doncques ne te tenir plus long temps sans te donner le
moyen de faire ton profit de la lecture dudict livre, & ne te frustrer
d'aucune chose qui soit en icelui : ie n'ai voulu differer de te les
presenter ainsi que to les vois, tellement quellement traduictes : avec
promesse, que stil plaist audict translateur m'envoier ci apres sa translation, de te la donner au lieu de ceste ci; que ie te supplie prendre en
bonne part. Dieu te garde. "
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De verdietsching van de Constantia was het werk van
Jan Moretus (1).
In een opdracht aan de " hoofdmans, dekens, oudermans
ende Guldebroeders, der sesse ghesworen Ghulden der stadt
Antwerpen " vertelt hij hoe hij er toe kwam om Lipsius' werk
te vertalen. Het " wert openlycken gheseyt, schrijft Moretus,
iammer te wesen, dat een yeghelijck dit kostelijck werck (daer
soo menigherhande verlichtinghen des herten tot desen wonderlijcken ende benauden tijdt dienende in te vinden waren)
niet terstondt in sijn eyghen ghemeyne tael overgheset, bij der
handt en mocht nemen tot eenen troost. "
Lipsius' Constantia had inderdaad buiten de aantrekkelijkheid van een mooien stijl een actuëele beteekenis, die op
zijn tijdgenooten een zeer sterken invloed uitoefende.
In 1571 waren de politiek-godsdienstige beroerten in onze
gewesten zoo hevig, Alva verspreidde hier zulke verschrikking,
dat Lipsius, nog maar pas uit Rome teruggekeerd, waar hij
gedurende twee jaren de Latijnsche secretaris van Kardinaal
Granvelle was geweest, opnieuw uitweek met het voornemen
zich te Weenen te vestigen. Bij het begin der reis vertoefde hij
eenigen tijd te Luik, bij den Fransch-Vlaamschen humanist
Carolus Langius (De Langhe), die daar Kanunnik in de
Kathedraal was. Met hem hield Lipsius belangrijke gesprekken
over de rampen van het vaderland, dat hij ontvluchtte, en in
1584 werkte hij het thema dier gesprekken uit tot de twee
boeken der Constantia. Het onderhoud met Langius in 1571
was zeker een werkelijkheid, maar de gesprekken in 1584
uitgegeven, zijn vooral de vrucht van Lipsius' overweging en
arbeid. Hij laat hier wel Langius de rol van wijzen mentor vervullen, terwijl hij zichzelf voorstelt als de jonge discipel, die
leiding noodig heeft, maar Langius' wijsheid is Lipsius' wijsheld. Deze fictie stelde den geleerden auteur in de gelegenheid
om zonder schijn van aanstellerij al zijn " propoosten en
redenen " te ontwikkelen.

(1) Twee Boecken van de Standvasticheyt. Eerst int Latijn
gheschreven door J. Lipsius; Ende nu overgheset inde Nederlantsche
taele door J. Mourentorf. TAntwerpen by Christoffel Plantijn 1584.
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Lipsius vertelde zijnen vriend, dat hij de Nederlanden
verliet om wille " van de beroerten ende vande ongheregheltheyt der overicheyt, ende des crijchsvolcx " (1). " Wie isser
doch, o Langi, zegt hij, soo versteent ende verstaelt van herten,
die alle dese quellinghe langher soude kunnen verdraghen? Wij
hebben nu soo menighe iaren, soo ghy siet, met dese inlantsche
oorloge gheplaecht ghewest : ende ghelyck in een verbolgen
zee, so worden wij meer als met eenen wint der beroerten
ende tweedracht bestormt. Beghere ick mij selven in ruste ende
stilte te stellen? de trompetten ende het ghecletter der wapenen
belettent mij. Lust mij te wesen in den hof oft op de hoeve?
den crychsman ende den moorder bedwinght mij tot de stadt te
comen. Daerom goeden vrint Langi, heb ick besloten (het
vaderlandt verghevet my) dit onberust ende rampsalich Nederlandt te verlaten, ende ghelyck men seyt van landt te landt te
loopen, so verre dat ick van de daet oft van den naem deser
boose crychsluyden niet meer en hoore " (2).
Langius zoekt dan te bewijzen, dat het verblijf in den
vreemde het zedelijk lijden, veroorzaakt door de ellenden van

het vaderland, niet vermindert. Het eenige middel daartegen is
de " Constantia ", de zielskracht, die de rede aan den mensch

kan schenken. 's Lands rampspoeden moet men dragen met
gelatenheid. Ze zijn noodzakelijk en onontwijkbaar als het
noodlot zelf. Daar God echter verlangt dat de mensch met hem
samenwerkt, moeten wij trachten deze ongelukken door wilskracht te keer te gaan. Rampspoeden kunnen ook nuttig zijn.
God zendt ze om ons te beproeven en ook om ons te straffen.
Tot vertroosting toont Langius ten slotte aan, dat de ongelukken, die de Belgen toen troffen, nog niet zoo vreeselijk waren,
en dat er erger rampen in de geschiedenis te vinden zijn.
Deze beschouwingen naar den geest van de Stoïcijnen en
Seneca hadden op Jan Moretus een diepen indruk gemaakt. Hij
dweepte met dit " kostelijk werk ". " Voorwaer, schrijft hij in
de reeds vermelde opdracht aan de Antwerpsche Gilden, voorwaer alst niet alleen aenghesien, maer inghesien wordt, boven
de lieflyckheyt (daert vol af is) ist zoo beweghelyck daer by,
(1) Vertaling van J. Moretus, blz. 3.
(2) Vertaling van J. Moretus, blz. 4.
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dattet alle versteende herten kan vermorwen ende achterdencken
doen hebben. Ick belyde (om het mijne te openen) dat ick int
eerste aenschouwen (ick laet staen 't doorgronden) heel daer af
verwondert bleef, iae inwendich gheraeckt, om onze menschelycke slappe onstandtvasticheyt ter verfoyen ende te beclaghen " (1).
Dit was niet de eenige prikkel tot vertaling. Moretus
wilde zooals zoovelen in zijn tijd beproeven of zijn moedertaal
zich er toe leende om de sierlijkheid van het Latijn te evenaren.
Hij wenschte dus ook, zooals Coornhert het zoo naïef-schilderachtig zegt in een voorrede op zijn vertaling van Boetius'
Vertroosting der Wijsheid : (2) " tot optimmeringhe vant
Neerlantsche welsprekenheids tempelken te mogen eenighe
hantreyckinghe helpen doen. "
" Crychende voorts hoe lancx hoe meer eenen lust ende
smaeck int overlesen, schrijft Moretus, heb ick sommighe
Capittelen daer uit begost over te setten, meer om te beproeven
al spelende, oft die ryckelycke schoon vercierde Latijnsche
wtspraeck (die ik stoutelyck wel mach segghen dat den autheur,
als de croon der gheleerden, eyghentlycken nu heeft) in onse
Duytsche tael so soude moghen overgheset ende naegevolcht
worden... " (3).
Op het aandringen van sommige zijner beste vrienden, en
nadat Justus Lipsius zelf het werk had willen nazien, besloot
Moretus tot de uitgave.
De Twee Boecken der Standtvasticheyt bevatten een volledige vertaling, op de kapittels XVIII, XIX en XX van het
eerste boek na. Moretus geeft daarvoor als redenen op : " eensdeels, dat die selve meest bestaen in Definitien, opinien ende
ghevoelen van verscheyden philosoophen, met die subtiliteyten
ende curieuse insichten byde selve int Fatum ghebruyckt, ende
daeromme quaelyck op onse taele te brenghen, eensdeels (en
dat bysunderste) door dien t' selve den ghemeynen man veel te
hooch ende swaer soude vallen : weynich tot stichtinghe, maer

(1) Vertaling van J. Moretus, blz. 2.
(2) Uitgaaf van Chr. Plantin, Leiden 1585.
(3) T. a. p., blz. 3.
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sommighe tot aenstoot en twijfelinghen mochte dienen, daeromme beter ghelaehen alleen den gheleerden " (1).
Moretus bepaalde zich bij het geven van den beknopten
inhoud dezer hoofdstukken.
Het is waarlijk of hij een voorgevoel had van de veroordeeling, die de Spaansche Generaal-inquisiteur Antonius a
Sotomaior in 1667 over zekere gedeelten van Lipsius' Constantia zou uitspreken (2). Onder de wegens heterodoxe strekking gewraakte passages komen er inderdaad enkele voor uit
het hoofdstuk XX, dat door Moretus niet vertaald werd.
Buiten de beschouwingen over den politieken toestand en
over de stoïcijnsche standvastigheid en zielskracht, bevat
Lipsius' werkje bij het begin van het tweede boek een drietal
kapittels over de vreugden, die het onderhouden van tuinen en
het kweeken van bloemen aan onze zestiende-eeuwsche voorouders verschaften. Wij blijven wat stil bij deze hoofdstukken,
vooral omdat ze ons een mooi staal van Moretus' vertaaltrant
geven.
Langius leidde zijn jongen gast naar de tuinen, die hij
onderhield " met grooten ernst ende arbeyt : den eenen int
gheberchte, tegen over sijn huys : den anderen wat verder
gheleghen, in een leegher plaetse, bij de riviere vande Mase, die
door de lustige stadt seer soetelycken hueren loop heeft " (3).
Dat was voor Lipsius een waar genot. Wij kennen zijn
liefde voor de bloemen. Gedurende zijn verblijf te Leiden verschaften zij hem naast de studie zijn aangenaamste uren in den
tuin, dien zijn vriend de stadssecretaris Jan van Hout hem daar
had aan de hand gedaan en waarvoor hij hem erkentelijk herdacht in een epistel aan Lernutius en Giselinus, alsook in het
mooie gedicht : " Aan de ster Venus voor mijn Hof ". (Ad
Stellam Venerem pro Forto) (4). En toen hij de Sleutelstad,

(1) Blz. 113.
(2) Index librorum prohibitorum et expurgandorum novissimus pro
catholicis Hispaniarum regnis Philippi IV (Madrid,1667). Cf. Bibliotheca
Belgica. L. 150.
(3) Blz. 129.
(4) J. Lipsi Epistolarum Selectarum, Centuria prima (Iterata editio).
Plantin 1586, blz. 115.
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waar op het einde der 16 e eeuw de tulp voor het eerst in de
Nederlanden bloeide, wilde verlaten, poogde men hem tot
blijven over te halen door hem den grooten tuin van het
Ste Catharinaklooster af te staan met vergoeding van alle uitgaven, die zijn kweekerijen daar konden veroorzaken. Wij weten
ook hoe hij met zijn vriend Plantin en anderen bloemzaden
uitwisselde als zeldzame, zeer gezochte geschenken.
Nergens spreekt Lipsius treffender zijn zuivere natuurliefde
uit als in deze uitboezeming, te midden van de heerlijke hoven
van het Luikerland, die hij met zijn vriend Langius bezocht. De
bekoring van den oorspronkelijken tekst gaat in Moretus'
malsche Vlaamsch niet verloren : " Daer is voorwaer een
onbekende ende ongheborene cracht in ons (waer van ick de
bysonderste redene niet wel en soude konnen gheven), die
welcke tot dese onnoosele ende ombeschaedelycke gheneycht,
niet alleen ons treckende is (die daer van selfs toe gheneycht
sijn) maer oock die straffe ende stuersche natueren, die daer
teghen syn ende met spotten. Ende ghelyckerwys niemandt
moghelyck en is den hemel ende die eewighe brandende sterren
te aenschouwen, sonder eenige verborghene vreese ende
bevinge : so en kondt ghy oock desen heylichen ryckdom des
aertrycx niet aensien, sonder eene heymelycke ketelinghe ende
een ghevoelen der blyschappen. Gaet in u selfs, ende vraecht
u hert : t'zal u segghen, dattet hem verhuecht int aensien der
selver, jae daer door ghevoedt wordt. Vraeght u ooghen, ende
andere sinnen : sy sullen belyden, dat zy nerghens liever en
rusten, dan in dese parcken ende bedden der hoven. Ick bidde
u, omsiet eens desen grooten hoop ende ghewas van bloemen;
siet mij die eene wt een kelcxken, dese wt een scheyde, een
andere wt een perleken voortbottende; siet dese terstondt verslenschen, ende die weder opgroyen ; ten laetsten aensiet ende
insiet in een geslachte, de ghesteltenisse, ghedaente, t' aensien,
in duysenderhande manieren ghelyck, ende verscheyden. Wie
isser van so stueren sin, die in dit aenschouwen, niet gheneycht
ende beweeght en worde tot een saecht ende lieflyck ghepeys ?
Ghy curieuse ooghe compt nu hier, worpt u gesicht een lutsken
op dese schoonheden ende verwen. Besiet toch eens dat yvoor,
dese sneeuw, dien vlammenden rubijn, dit bleeck goudt, dese
natuerlycke purpure, dit schoon bloetroodt : Jae so veel couleuren, als een constryck pinseel wel mach naertrecken, gheen-
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sins voltrecken. Ten laetsten, wat eenen lieflycken rueck is dit ?
wat doordringhende gheest ? ende ick en weet wat hemelsche
locht ingestort van boven ? So dat onse poëten niet soo heel
verdoolt en waren, te versieren, dat den meestendeel der
bloemen gegroeyt was uit het sap ende bloet der Onsterffelycker
goden. Och waerachtige fonteyne der blyschappen ende der
vrolycheyt ! 0 woonplaetse van die liefelycke goddinnen ! Och
mocht ick hier onder dese prieelkens mijn ruste ende leven
hebben ! Och ! mochte ick verre van alle inlantsche beroerten,
onder deze cruyden, bekende ende onbekende bloemen, met
een blij ende vlytich ghesicht over ende weder naer mijnen lust
wandelen ! ende nu bij de ghene die vergaen, ende alsdan weder
by de ghene die opstaen, mijn handen ende ghesicht brenghen !
ende soo met een ghenuechelycke dolinghe, alle myn sorghen
ende swaricheyden aan d'een syde stellen ende vergheten (1)1 "
Lipsius behoorde niet tot degenen — talrijk in zijn tijd ! —
die de hoven maakten tot " instrumenten " van ijdelheid of
luiaardij, die uitlandsche bloemen verzamelden en ze koesterden
" meer, als eenighe moeder haer eyghen kindt '', die liever
hadden dat (hun) oude vrienden afstierven, dan nieuwe bloemen,
die " snorkten '' over hun zeldzaamheden, en ze elkander met
vinnigheid betwistten. Die bloemenmanie noemt hij " een vrolycke rasernye ", " niet seer onghelyck die vanden kinderen,
die om hun poppekens ende beeldekens dickwils gram worden
en kijven.
Wat voor hem de hoven waren, zegt hij heel treffend :
" Sy syn toch inghestelt voor t' verstand, niet voor t' lichaem :
om dat te verlustigen, niet om dit te verslappen : ende tot een
heylsaem vertreck van sorghen ende beroerten. Vallen u die
menschen moyelyck ? Hier syt ghy by u selven. Syt ghy door
becommeringhen wtgheteert ? Hier sult ghy vervult worden;
daer den geest dat voetsel des rusts heeft, ende van een suyvere
locht als een vergeestinghe van een nieuwe leven. Siet ghy
wel, die oude wysen? Sy hebben hun wooninghe inde hoven
ghehadt. Siet gij hedensdaechs alle gheleerde ? Sy hebben oock
hun ghenuchte daer in ". " Voorwaer ons herte dat verquict
ende verheft hem meer tot hooghe dingen, alst vry ende vranc
(1) Blz. 136-137-138-139.
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synen hemel mach aenschouwen, dan alst besloten is tusschen
de gevanghenissen der huysen oft steden. '' " Het waerachtich
ghebruyck ende eynde der hoven is, besluit hy : ruste, vertreck,
overpeysen, lesen, schrijven. "
Het zijn dezelfde gevoelens van geestverheffende natuurliefde, die Lipsius ook ontwikkelt in zijn mooien brief over
de vreugden van het landelijk leven, aan den koninklijken
raadsheer G. Breugelius te Brussel (1).
Wij wezen er reeds op, dat Jan Moretus zijn vertaling
eerst uitgaf nadat Justus Lipsius ze nagezien had. Hij zond zijn
geleerden vriend een deel van zijn arbeid ter inzage en ontving
op 11 September 1583 een brief, waarin hem de raad gegeven
werd, den Latijnschen tekst niet te slaafs te volgen daar elke
taal zijn eigen wezen en trant heeft (2). Wat Lipsius hier schrijft
is zeer gegrond.
Wij vertalen : " Ik heb een staaltje (van uw werk) gezien,
en keur het goed. Dit zou ik wenschen, dat ge u zelven wat
meer vrijheid zoudt veroorloven en dat ge niet overal met
zulken vasten voet de sporen van den Latijnschen tekst zoudt
drukken. Door deze angstvalligheid wordt uw vertaling, eng,
gespannen, schraal, soms duister. Immers elke taal heeft haar
genius, dien men niet mag afrukken, en ook niet lichtzinnig mag
doen verhuizen in een vreemd lichaam. Hoeveel volzinnen heb
ik bondig in 't Latijn geschreven, waarvan de beteekenis noch
duidelijk, noch volledig genoeg zal zijn, wanneer men ze precies met hetzelfde getal woorden wil weergeven ? Hoe dikwijls
heeft men in het Latijn van die flinke, rechtopstaande volzinnen,
die in een andere taal gaan liggen of wankelen ? "
Die zeer juiste gedachte verder ontwikkelend, voegt Lipsius
daar nog het volgende bij : " Welk verstand zal bekwaam
genoeg zijn om deze zinspelingen, deze woordspelingen, deze
wendingen, in een enkel woord soms deze beelden zoo te
vertalen, dat dezelfde kracht en dezelfde bevalligheid er voor
bewaard blijven? Wijk dus maar af van den weg : bij 't ver(1) J. Lipsi Epistolarum selectarum Centuria prima (Iterata editio).
Plantin 1586, blz. 38.
(2) Correspondance de Plantin, VII, blz. 98. De brief verscheen
eerst in Justi Lipsi Epistolarum selectarum, Centuria prima. (Plantin
1586 en volgende uitgaven.)
Versl. 1922
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talen zal men den rechten weg volgen, wanneer men den weg
niet volgt. "
Stellig heeft Moretus den raad van Lipsius gevolgd, want
bij het lezen van zijn vertaling gaat onze waardeering juist naar
het echt Vlaamsch-volksche karakter van zijn taal.
Zeker is Moretus' werk een typisch verschijnsel van dat
streven onzer zestiende-eeuwsche voorouders om door het
overzetten van de Latijnsche classieken en neo-classieken onze
landtaal te fatsoeneeren voor zelfstandig werk naar classieken
trant. Het was zeker geen gemakkelijke taak om dat kunstvol
doorwerkte Latijn van Lipsius met zijn als het ware architectonisch opgebouwde volzinnen, zijn sierlijke vergelijkingen, zijn
als in brons geslagen aphorismen in het Nederlandsch te vertolken. Moretus is er goed in geslaagd, maar wat ons toch
vooral bekoort in zijn vertaling, is het volksaardige, dat er
zoowel in woordkeuze als -wending is ingebleven. Tusschen
de levende gesproken taal en de taal van het boek gaapt hier
nog die bijna afgrondige kloof niet, die wij later door een te
stelselmatige verlatijnsching onzer taal bij enkelen zullen te
betreuren hebben.
Lipsius achtte zich niet verplicht aan Moretus het monopolie der vertaling te laten. Toen in de eerste maanden van
1584, Dirk Volkertsz. Coornhert hem op zijn beurt vroeg om
de Constantia over te zetten, verleende hij de toelating in een
brief gedagteekend van 18 Maart 1584, waarin hij, betreffende
de wijze van vertalen, aan Coornhert ongeveer denzelfden
raad gaf als aan Moretus (1). Wij vertalen : " Wat nu
betreft het overzetten van dat geschrift (Constantia), waarover
gij met mij brieven wisselt, hoe zou ik dat afkeuren, als het
voor u zooveel waard is, dat gij er uwen tijd in steekt? Dezen
raad geef ik U (indien gij dat werk aanvat), dat gij onder het
vertalen met een zekere vrijheid zoudt te werk gaan, vermits
elke taal zekere volzinnen gebruikt en een eigen genius bezit,
en niet stram en slaafs wil weggevoerd worden op een
vreemden bodem. Daarom moet niet alleen nu en dan de
zinbouw zelf door u veranderd worden, maar zelfs moet de
(1) P. Burman. Sylloge epistolarum I, blz. 180. Cf. Bibliotheca
Belgica. L.182.
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inhoud uitgebreid of beperkt worden, zooals u zal blijken
door de behoefte of het begrip van den lezer... "
Toen Jan Moretus zijn werk had laten verschijnen, nam
Coornhert er kennis van en vond het overbodig aan zijn
ontworpen vertaling voort te arbeiden. Hij was overigens zeer
ingenomen met de overzetting van den Antwerpschen drukker
en dit kan hier als een niet te onderschatten lof voor Moretus
aangestipt worden. Justus Lipsius schreef aan Moretus op
31 October 1584 : " In zijn brieven geeft Coornhert zijn volle
goedkeuring aan de vertaling van de Constantia; hij is de
groote censor van onze taal " (1).
Coornhert, die eerst zes jaren later, in 1590, als kampioen
der verdraagzaamheid, het beruchte Proces vant Ketterdom
ende dwang der Conscientien zou richten tegen Lipsius' Póliticorum sive civilis doctrinae libri sex. waarin voor de noodzakelijkheid van een staatsgodsdienst gepleit wordt, behoorde
toen nog tot den kring van Lipsius' vrienden, die te Leiden in
de Plantijnsche drukkerij verkeerden en waarvan nog een paar
anderen hun naam aan Moretus' Constantia-vertaling hebben
verbonden.
De eerste, dien wij hier vermelden moeten, is Jan van
Hout, die in 1573 in zijn ambt van secretaris te Leiden hersteld,
een zeer grooten invloed op het politiek en intellectueel leven
dezer stad uitoefende. Veelzijdig als een echt Renaissanceman

hield hij zich met belastingwezen, archiefinrichting, geschiedenis,
taalwetenschap en niet het minst met literatuur bezig. Dr. J.
Prinsen J. Lzn (2) heeft aangetoond welk degelijk besef hij had
van het pleïade-ideaal en hoe bewust hij het in zijn dichterlijken arbeid toepaste. Hij was een vertrouwde vriend van
Lipsius, dien hij zelfs na diens terugkeer tot de Katholieke
Kerk een goed hart bleef toedragen. Zoo is het bekend, dat
Justus Lipsius zijn beroemde glossen uit de psalmen van den
Kanunnik Arnold Wachtendonck, niet alleen aan Henricus
Schottius, te Antwerpen (Epistolarum Selectarum. Ad $eigas.
Cent. III. 44) zond, maar ook aan Joannes Hautenus (Jan van
(1) Correspondance de Plantin, VII, blz. 171.
(2) De Nederlandsche Renaissance- dichter Jan van Hout, Amsterdam 1907.
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meedeelde (1).
Jan van Hout, die zelf veel vertaald had naar Buchanan,
Desportes, Horatius, Petrarca, Plautus, Ronsard, Janus Secundus, e. a. was met de Standvastigheid van Moretus zoo
ingenomen, dat hij in een gedicht, geplaatst in de liminaria van
het werk, den Antwerpschen drukker-vertaler huldigt. Het
Liedt op de Standtvasticheyt des achtbaren vermaerden ende
hooch-gheleerden Justi Lipsi, onderteekend met het bekende
devies Hout en Wind (2), is inderdaad van Jan van Hout. Na
over den geest van het werk uitgeweid te hebben, prijst hij
Lipsius als " de eer, de zon, het oog " der Leidsche Hoogeschool en zegt dan van den vertaler :
Opdat elck mocht hebben zaeck
Zulcx in ons moeders taal te leeren en te lezen,
Heeft Mourentorf de moeyten aen
Ghenomen, oock zulcx af ghedaen
Zo wel, zo heerlick dat tot gheener tyt volprezen
Mach werden noch zyn lust noch last.

De tweede lofzanger, die Moretus' vertaalwerk inleidde,
was niemand minder dan de later zoo beroemde Antwerpsche
philoloog en bewaarder van de Palatijnsche Bibliotheek te
Heidelberg, Janus Gruterus of Jan de Gruytere, die van 1577
tot 1585 te Leidén vertoefde, er Lipsius tot professor en vriend
had en van hem, naast veel kennis, zijn groote liefde voor
bloemenkweek en zijn stoïcijnsche gevoelens overnam. Gruterus beoefende de Latijnsche en de Nederlandsche poëzie.
Volgens Balthasar Venator, die in 1631 een Panegyricus
J. Grutero scriptus uitgaf te Geneve, schreef hij meer dan
500 Nederlandsche sonnetten, die onuitgegeven bleven (3).
Het is een sonnettentrits, Lof des Boeck-dichters ende
Oversetters, waarmede Jan de Gruytere, zijn vrienden Lipsius
(1) P. Burman Sylloge Epistol. I, Brief LXXXII. Cf. W. L. van
Helten : Die Altostniederfrankischen-Psalmen. Fragmente I. Groningen.
J. B. Wolters, 1902.
(2) Dictionnaire des Devises des hommes de lettres, F. van der
Haeghen. (Le Bibliophile Belge, X, 1875, blz. 211.)
(3) Waar zijn die gedichten gebleven ? In de hs-verzameling van
de Universiteit te Leiden zijn ze niet.
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en Moretus vereerde. Wij schrijven hier de hulde aan den vertaler over ( 1
Ghelyck Ceres eertyds/ de Tarw' hebbend' ghevonden/
Maecke Triptolem uit/ om de selfd' over al
In het gheploechde lant te storten val op val ;
Op dat yder man haer gaven soet mochten monden ;
Soo hebt ghy/ Mourentorf, van selfs/ te deser stonden/
Met dyns Duytschen trompets hert lockende gheschal/
De standvastighe gift van Lipsius, over dal
En huevel sonder eynd en getal hen ghesonden.
Zeer wel. Vaert dus maer voort ; en u naem nemmer zal
Dalen in Charons schuyt/ om te worden verslonden
Van Lethes droomig' nat : Maer/ vliegend onghebonden
Op den Koetswaghen van Moneta ; zult de hal
Der Eeuw'heyt zonder tael ingaen/ en nemen stal'
Naest haer zyd'/ hebbend' t'hayr int Laurier-loof gewonden.

II.
Jan Moretus gaf nog een bewijs van zijn belangstelling in
de Nederlandsche letteren door het vertalen van den Eersten
Dag van de Première Semaine de la Création du Monde,
van Guillaume de Saluste S r du Bartas. Deze totnogtoe
onuitgegeven dichterlijke proeve van den Antwerpschen
meesterdrukker berust in handschrift op het Museum PlantinMoretus (2). Zij verdient om verschillende redenen onze aandacht.
Guillaume de Saluste, heer van Bartas, de te zijner tijd zoo
gevierde Gaskonjer soldaat, diplomaat en dichter (1544 t 1590),
liet omstreeks 1578-79 de Première Semaine verschijnen. Hij
gaf in dit werk een soort van dichterlijke summa van de
wetenschap zijner eeuw. Hij wilde er de poëzie mede onttrekken
aan de erotischerwereldsche lichtzinnigheden, waarin ze verdoold was, en haar, volgens het woord van een tijdgenoot,
weer den weg naar de hoogste toppen wijzen.

(1) Een nieuwe vertaling van Lipsius' Constantia werd gemaakt
door F. V. H. (Frans van Hoogstraeten) en door hem zelf gedrukt te
Rotterdam in 1675.
(2) Zaal III, nr 75. (21 papieren folio's H. 27 cent., Br. 19 cent.)
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De bijval van dit werk was zonder voorgaande. In Frankrijk sloeg het dadelijk in en gedurende de korte tijdruimte van
zes jaren, verschenen er meer dan dertig uitgaven van, te
Parijs, Rouen, Lyon en elders. Ook in het buitenland maakte
het grooten opgang en niet het minst in de Nederlanden.
Guillaume du Bartas werd te onzent de populairste dichter
der pleïade. Hij trof onze voorouders van het einde der 16e
eeuw en de eerste helft der 17e eeuw door zijn geleerdheid, de
moraliseerende neigingen van zijn poëzie, opgevat als een
" nuttig vermaak ", zijn taalweelde en den hartstocht, die trots
alle gezwollenheid toch uit zijn verzen spreekt. Bij velen was
Du Bartas ook sympathiek om wille van zijn Calvinistisch
geloof, hetwelk zich in zijn werk evenwel zelden of nooit
sectarisch scherp openbaart, zoodat hij ook door katholieken
gewaardeerd kon worden.
Du Bartas werd hier beschouwd als de prins der Fransche
dichters en toen zijn roem in Frankrijk al lang getaand was,
werd hij in de Nederlanden nog altijd geëerd als een van de
eerste bezielers van Vondel.
De populariteit van Du Bartas openbaarde zich te onzent
door uitgaven en vertalingen.
De oudste bekende uitgaven van dit werk zijn die van
Mich. Gadoulleau, te Parijs, in 1578, en die van Jean Février,
insgelijks te Parijs, in 1579. Du Bartas had het recht tot
uitgeven met een privilegie van vijf jaren aan die beide drukkers
te gelijk verleend, zoodat hun uitgaven nagenoeg te zelfder
tijd verschenen (1).
En, merkwaardig genoeg, in het zelfde jaar 1579 ziet er
reeds een nieuwe uitgaaf het licht met de firma Pierre la Motte,
te Antwerpen (2).
De groote Zuid-Nederlandsche havenstad was destijds
een zeer geschikte omgeving om de werken van den Calvi
nistischen Du Bartas te verspreiden. In 1577 had de prins
van Oranje zijn intrede te Antwerpen gedaan en het bestuur
dier stad bleef verscheidene jaren in de handen van zijn
politieke vrienden.
(1) Georges Pellissier : La Vie et les CEuvres de Du Bartas. (Paris :
Hachette, 1882. Blz. 68). Brunet : Manuel du Libraire. Exemplaar
van J. Février's uitgave in de Stadsboekerij te Antwerpen, C. 1614.
(2) Museum Plantin, A. 3791.
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uitgegeven met de firma Gasp. de la Romaine, te Antwerpen,
nl. Hymne de la Paix avec les neuf Muses Pirénées (1),
opgedragen aan Hendrik van Navarre. 1582 is het jaar van het
optreden te Antwerpen van Francois d'Anjou of d'Alencon,
den aanstichter der " Fransche Furie '', door Willem den
Zwijger aan het hoofd der Nederlanden gesteld.
Het boekje bevat o. a. een zinspeling op deze gebeurtenis :
Que le duc d'Alencon, avant que Fan remorde
Sa d'or-luysante queue, exile la discorde
De l'esprit des Flamands : que tout le pays bas
Esprouve sa clémence, ou l'effort de son bras.

Verder zijn er nog twee Du Bartas' uitgaven met Antwerpsch adres : 1° een herdruk van de Première Semaine, met
de bekende nota's van Simon Goulart : Commentaires sur la
Semaine de la Création du Monde, Antwerpen, bij Thomas
Ruault, 1591 (2) ; en 2° La Seconde Semaine, Antwerpen, bij
Herman Mersmann, 1591 (3).
Opvallend is het dat noch Pierre la Motte, noch Gaspard
de la Romaine, noch Thomas Ruault, noch zelfs Herman
Mersmann, geboren Antwerpenaars schijnen te zijn en als
Antwerpsche drukkers maar een zeer problematisch bestaan
hebben gehad. Geen van hen komt voor op de ledenlijsten der
Lucasgilde. Ook is er geen van hen door andere Antwerpsche
uitgaven bekend. Wij hebben hier blijkbaar te doen met
Fransche uitgaven, waarop met fictieve drukkersnamen het
even fictieve adres Antwerpen werd geplaatst.
De naam Pierre la Motte of de la Motte vinden wij onder
de zestiende-eeuwsche drukkers te Rouen, doch wij kennen
geen uitgave van de Semaine in deze laatste stad met dien
drukkersnaam verschenen. De naam Ruault, die zich op de
Commentaires bevindt, hoort ook thuis onder de Rouensche
drukkers, maar al evenmin is ons een Du Bartas-uitgave uit de
Normandische hoofdstad met de firma Ruault in handen
gekomen.
(1)Museum Plantin, zaal XXXI, nr 140.
(2)
(3)

Id.
Id.

id., zaal
id., zaal

id., nr 149.
id., nr 113.
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Wat meer is, op de pseudo-Antwerpsche uitgave van de
Commentaires staat er een drukkersmerk, dat ook voorkomt op
Les Trophées ou première partie du Quatrième jour de la
Sepmaine (1) en op de Judith (2), twee werken van Du Bartas,

uitgegeven te La Rochelle bij Hierosme Haultin, in 1591,
hetzelfde jaar als de Commentaires (3). Deze drie boeken zijn
met dezelfde letter gedrukt en komen naar alle waarschijnlijkheid uit dezelfde werkplaats. Drukken uit het Calvinistische La
Rochelle stonden in katholieke gewesten niet in goeden geur.
Werd wellicht een Antwerpsch adres gebruikt om de achterdochtigen van het spoor af te brengen ?
Zonder ons verder in dit bibliographisch vraagstukje te
verdiepen, meenen wij uit het bestaan van die verschillende
uitgaven te mogen afleiden, dat Du Bartas' werk te Antwerpen
al heel vroeg verspreid en gewaardeerd werd, en dat Jan
Moretus er al heel kort na de verschijning kennis kon van
nemen.
In zijn proefschrift voor de Faculteit der Letteren bij de
Hoogeschool te Poitiers : Influence de Du Bartas sur la
Littérature Néerlandaise (4), vermeldt A. Beekman vier volledige of gedeeltelijke Nederlandsche vertalingen van Du
Bartas' eerste en tweede Semaine.
De oudste hem bekende is die van Theodoor van Liefvelt,
Heer van Opdorp, verschenen bij Rutgeert Velpius te Brussel,
in 1609 : De eerste Weke der Scheppinge der Werelt, eerst
ghevonden ende in frangoische Dicht gestelt door den geestrycken ende Edelen Wilhelm de Saluste, heere van Bartas,
vertaelt in Nederlandsche Ryme.

De tweede vertaling is die van Zacharias Heyns. Ze
verscheen voor de eerste maal in 1616, en voor de tweede
maal in 1621. voorzien van de Commentariën van Simon
Goulart, en vermeerderd met de vertaling van de tweede
Semaine.
(1) Museum Plantin, zaal XXXI, nr 113.
id., zaal id., nr 149.
Id.
(2)
(3) Het drukkersmerk stelt een vrouw voor met de linkerhand een
boek in de hoogte stekend, met den rechterarm op een galgenhout
steunend en met den rechtervoet een geraamte vertrappend.
(4) Poitiers : A. Masson, 1912.
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T wee hoofdstukken van dit laatste werk, Les Pères en
La Magnificence de Salomon, waren niet vertaald door Heyns,
maar door Vondel, die het eerste in 1616 en het tweede in 1620
had laten verschijnen (1).
Heyns leverde niet alleen vertaalwerk, maar Du Bartas'
tweede poëma, dat bij den vierden dag ophoudt, heeft hij met
de drie ontbrekende dagen trachten te volledigen. Dit alles,
met de vertaling van de overige werken van Du Bartas, vindt
men bijeen in Bartassi Werken, uitgegeven bij Pieter Waesbergen, te Rotterdam, in 1625.
Nog een andere vertaling van de Première Semaine werd
gemaakt door Rutger Wessel van den Boetselaer, Heer van
Asperen, en in 1622 uitgegeven bij Aert Meuris, te 's Gravenhage.
Deze reeks Nederlandsche Du Bartas' vertalers moet
voortaan met Jan Moretus aangevuld worden en wij meenen
ons niet te ver te wagen met de gissing, dat de Moretus' vertaling van alle de oudste is.
Van Liefvelt's vertolking verscheen in 1609 en Jan Moretus
stierf op 22 September 1610. Op zijn scherpst bekeken, zouden
beider vertalingen gelijktijdig zijn, maar daar het niet waarschijnlijk is, dat Moretus zich dit werk oplegde gedurende zijn
laatste levensmaanden, toen hij, 67 jaren oud, de verzwakking
en de ziekte hem overmeesteren voelde, kunnen wij gerust zijn
vertaling voor de oudste houden.
Het is niet mogelijk met zekerheid te bepalen in welk jaar
ongeveer Moretus' ongedagteekende vertaling werd geschreven.
Zeker is het dat ze niet gemaakt werd naar den tekst van
de uitgave van Pierre la Motte, 1579, te Antwerpen.
Deze tekst die geheel overeenkomt met dien van J. Février's
uitgave van hetzelfde jaar, vertoont inderdaad hier en daar
afwijkingen, vergeleken bij de latere herziene uitgaven, gecommenteerd door Simon Goulart (2).

(1) A. Hendriks : Joost van den Vondel en G. De Saluste, S r Du
Bartas. Leiden, E. Ydo, 1892.
(2) Zoo ontbreken er in de uitgaaf La Motte in den eersten Dag,
na vers 30, een reeks van 36 verzen, die in de uitgaaf Ruault wel
voorkomen ; enz.
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Een dier wijzigingen is niet zonder belang. Gewag makende
van de wijze, waarop men over God behoort te spreken, geeft
de lezing La Motte de volgende verzen :
" Cil qui veut seurement par ce goufre ramer,
Sage, ne doit iamés cingler en haute mer :
Ains cótoier la rive, aiant la loy pour voile,
Pour vent le Sainct Esprit, & la foi pour Etoile " (1).
In de latere uitgave staat daarentegen een andere lezing,
die de verbeterde, definitieve bleef :
" Qui voudra seurement par ce gouffre ramer,
Sage, n'aille iamais cingler en haute mer :
Ains costoye la rive, ayant la Foi pour voile,
L'Esprit saint pour nocher, la Bible pour estoille " (2).
Deze laatste wijzigingen krijgen een bijzondere beteekenis
omdat Du Bartas' Calvinistisch geloof er veel duidelijker uitspreekt dan uit de eerste lezing. Het is een der niet talrijke
passages uit de Semaine. waarop Du Bartas' biographen wijzen
om het Calvinistisch karakter van het werk te doen uitschijnen.
Jan Moretus vertaalde de latere lezing :
" Sydy wys, en verseylt van 't landt niet te verre,
Houdende den Bybel voor d'oprechte sterre,
't Geloove voor het seyl, Gods geest voor tbeste roer,
Die aldus roert en seylt, noyt qualycke en voer. '

Zouden wij daaruit mogen afleiden dat deze vertaling
gemaakt werd vóór 1585, tijdens het Calvinistisch bewind te
Antwerpen, toen dergelijke uitlatingen geen gevaar opleverden
en Plantin en de zijnen met de machthebbers nog al op goeden
voet stonden ? Wij zouden niet in bevestigenden zin durven
beslissen.
Misschien heeft Jan Moretus in die verzen geen bepaald
Calvinistische tendenz gezien. Dit was overigens het geval met
vele katholieken, die in den beginne even geestdriftig als de
gereformeerden Du Bartas' werken onthaalden. Was het zelfde
niet gebeurd met de psalmen van Clément Marot, waarvan
(1) T. a. p„ blz. 5.
2) T. a. p., blz. 13.

— 711 —

Plantin in 1564 een herdruk uitgaf (1), en die hij in 1569, op
last van den hertog van Alva, in zijn Librorum prohibitorum
Index moest opnemen? De eerste Semaine verscheen in 1578
met het " approbatur " van de theologen der Sorbonne. De
eerste Italiaansche vertaling van dit werk zag bovendien het
licht in de Kerkelijke Staten met de goedkeuring der geestelijke
censuur (2). Het Calvinisme van Du Bartas heeft niets van de
uitdagende dweepzucht van een Agrippa d'Aubigné b. v. Het
neigde veel meer naar gematigdheid en verdraagzaamheid. Du
Bartas betreurt o. a. de godsdienstige burgeroorlogen en wenscht
dat katholieken en protestanten tezamen tegen den Islam zouden oprukken.
Zoo zijn werken door de katholieken veroordeeld werden,
dan gebeurde zulks omdat de hugenoten er als een strijdmiddel
van maakten en Simon Goulart ze met Calvinistische commentaren voorzag, veel meer dan om de leerstellingen die er in
verkondigd worden. Het duurde tot in 1594 vooraleer de werken van Du Bartas op den index der Roomsch-Katholieke
kerk werden gebracht.
Wellicht kunnen wij aannemen, dat Jan Moretus zijn vertaling maakte vóór 1594, want het is niet waarschijnlijk dat hij,
vooral op lateren leeftijd, een werk zou vertaald hebben, dat
door de Kerk verboden was. En de maatregel tegen Du Bartas
genomen, was Moretus, die zoo veel betrekkingen met katho
lieke geestelijken onderhield, zeker niet onbekend gebleven.
Het handschrift op het Plantin-Museum bewaard is enkel
het klad van Moretus' vertaling, waaraan blijkbaar de laatste
hand nog niet werd gelegd. De doorhalingen zijn er zeer talrijk
en meer dan eens werd het veroordeelde woord, dat den vertaler niet bevredigde, nog niet door een ander beter passend
vervangen. Soms ook staan er bij een vers twee rijmwoorden
aangeteekend, waartusschen Moretus nog geen bepaalde keus
had gedaan.
Dit is wellicht van aard om den minder gunstigen indruk
dien deze vertaling teweeg brengt, eenigszins te verzachten.
Het werk is inderdaad tamelijk onbeholpen zoowel in
opzicht van vertolking als van taal. Alles klinkt minder raak in
(1) Museum-Plantin, zaal XVIII, nr 74.
(2) G. Pellissier, t. a. p., blz. 47.
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de vertaling, burgerlijker, trivialer, platter. Het wekt verwondering, dat dezelfde auteur, die zoo trouw en met zooveel taalvastheid de Twee Boecken van de Stantvasticheyt van Lipsius
overzette, zoodat hij den lof van Coornhert en Jan van Hout
verdiende, hier zoover beneden zijn taak bleef. Het is werkelijk
alsof de moeizame worsteling tegen den hem niet vertrouwden
versvorm den vertaler een groot gedeelte van zijn middelen
had ontnomen.
Wat het tekstbegrip betreft geeft de vertaling over het algemeen voldoening, maar ook daar valt er wel wat op af te dingen.
Du Bartas schrijft o. a. (1) " L'autre devant Solyme en
moins d'un rien moissonne l'ost de Sennacherib.... " En Moretus
vertaalt tamelijk grappig : " Dander heeft voor Solym afgemayt
Sennacheribs boosen werdt.... ". Hij verwart dus ost-leger met
hóte-waard !
Die vergissing verwondert des te meer, daar in de volgende
verzen het geval met Sennacherib's leger uitvoerig verteld wordt.
Daar Jan Moretus het woord ost niet begrepen had, vatte
hij ook het overige van den volzin niet.
L'autre devant Solyme en moins d'un rien moissonne
Lost de Senacherib, de qui lire (elonne
N'espargnoit le ciel mesme, esgalant a ses dieux
L'inimitable ouvrier de la terne et des cieux.

De vertaling van de cursief gedrukte woorden is zonder zin :
Dander heeft voor Solym wel op een ur afgemayt
Sennacheribs boosen weerdt, die qualyck had gesayt
Alom syn afgoden, selfs hemel niet en spaerde
Want hy se voor Schepper des hemelsryckx vermaerde.

Als staaltje van onvoldoende tekstbegrip kunnen wij nog
wijzen op de vertaling van de volgende verzen :
Dieu les tient enchainez ès fers de sa puissance
Sans que mesme un moment ils puissent sans licence
Avoir la clef des champs... (2).
Godt houdt se inde boyen syner macht zoo vast,
Dat sy niet konnen t'eenigher tyt gepast
Den sloetel vercryghen sonder synen oorlof,
Die hun soude ontsluyten desen grooten velthof...
(1) Uitg. Th. Ruault, Antwerpen 1591. Blz. 54.
(2) Id. id. Blz. 52.
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-Voor het overige is de vertaling soms erg vrij, vooral
waar een of andere taaleigenaardigheid van Du Bartas, een
eigennaam of een geleerde toespeling het werk wat moeilijk
maakte. Zoo wordt menige bondige uitdrukkingswijze van den
oorspronkelijken tekst verwaterd tot een pitlooze en soms
wijdloopige omschrijving. Stoplappen en woorden enkel om
wille van het rijm gebruikt komen er overvloedig in voor.
Een vergelijking van enkele oorspronkelijke verzen met hun
vertaling zal voldoende zijn om ons oordeel te staven.
Pour lire la dedans (1) ils ne nous faut entendre
Cent sortes de iargons : il ne nous faut apprendre
Les characteres Turcs, de Memphe les pourtraits,
Ni les poincts des Hebrieux, ni les notes des Grecs.
L'antarctique brutal, le vagabond Tartare,
L'Alarbe plus cruel, le Scythe plus barbare,
L'enfant qui n'a sept ans, le chassieux vieillard,
Y lit passablement, bien que despourveu d'art.
Mais celui qui la Foy recoit pour ses lunetes,
Passe de part en part les cercles des Planettes :
Comprend le grand Moteur de tous ces mouvements,
Et lit bien plus courant dans ces vieux documens (2).

Dit wordt bij Jan Moretus het volgende :
Om daer in te lesen en is ons van noode
Hondert taelen te verstaen der natien cleyn oft groot :
Egypsche, Tercksche, Griecksche end'Hebreusche letteren,
Trecken. mercken, puncten te Zeeren quetteren.
D'Antartycken die beestelyck beneden ons woonen
Tartaren, Arabyren, die hun daer verthoonen
Woestelyck zeer wreet, als die van Barbaryen,
Jonck jarigh' kinderen die riedtpeerden bergen,
En den ouden grysaert half-blindt door syn leep-ooghen
Lesen hier redelyck wel, en hebben het gedoogen
Sonder eenigh lesse schryven oft kunst weten
Te gaan van plaets tot plaets by alle planeten,
Maer die voor synen bril tot hem aenveert 't geloof
Begrypt door wie dat roert het alderminste loof.

De zwakheid der cursief gedrukte passages valt dadelijk
op, en de heele vertaling door gaat het zoo voort.
(1) In de eeuwigheid en Gods almacht.
(2) Uitg. Th. Ruault, Antwerpen, blz. 20.
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gemakkelijk Moretus zich soms van zijn taak afmaakte.
En vain Timanthe eust peint son horrible Cyclope,
Parrhase son rideau, Zeuxe sa Penelope,
Appelle sa Venus, si iamais le Soleil
N'eust pour les faire veoir sur eux ietté son geil.
En vain certes, en vain d'artifice si rare,
Le temple Ephesien, le Mausole, le Phare,
Eussent esté bastis par les excellens doigts
De Ctisiphon, de Scope, & du maistre Gnidois,
Si l'oublieux manteau des nuicts plus eternelles
Eust aux yeux des humains emblé choses si belles (1).

In de vertaling is heel Du Bartas' encyclopaedisch vertoon
verdwenen. Het is veeleer een paraphrase dan een overzetting,
die wij hier krijgen :
Alle kunstighe werck gemaeckt door menschen handen
Dat men zoo menigerley siet in alle landen
Int silver, coper, yser, metael oft int goudt
Geslaghen, gestecken, geverft, geschildert opt houdt
En souden noch gesien worden noch oock geacht
Ten waer die Clare son oock haer oogh' daer toe bracht.
Voorwaer heel te vergeefs zoo aerdich en kostelyck
Souden syn opgebouwt veel tempelen cierelyck,
Steden, torens, sloten, burghten met sepulturen
Waert dat memorie die niet en deden duren.

Om wille van het rijm neemt Moretus ook meer dan eens
ongeoorloofde vrijheden met de oorspronkelijke gedachte van
den auteur.
Je train de perdre coeur, si au commencement
Je fai trop de chemin, , vai trop vistement.... (2).

In de vertaling van dit verzenpaar verhoogt Moretus den
last van de reis met zekere acrobatische oefeningen, waar Du
Bartas in het geheel niet aan gedacht had.
Ick sorgh' wild' ick int eerst te veel wechs afleggen
Thert my sou begheven int Glimmen over he8ghen.

(1) Uitgaaf Th. Ruault, Antwerpen, blz. 37.
id.,
id.,
(2)
Id.
blz. 56.
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Een nog typischer voorbeeld van de zonderlingheden,
waartoe rijmennood kan leiden, levert de volgende vertaling op :
Le ciel n'estoit orné
De grand's touffes de feu : les plaines esmaillees
N'espandoient leurs odeurs : les bandes escaillees.
N'entrefendoient les Hots : des oyseaux les souspirs
N'estoient encor portez sur l'aile des Zephirs (1).
De hemel was onversiert van claere viervoncken,
Der vogelckens sucht-sanckxkens in d'oor niet en cloncken,
Men hadt noyt geroken 't blomgemailleerde velt,
De visschen sien swemmen in de zee oft int Schelt.

Jan Moretus' verstechniek draagt al de kenmerken van
zijn tijd, die ons den overgang vertoont van het Middeleeuwsche
vers met zijn vrijen rhytmenslag op enkele heffingen, afwisselend met dalingen van een onbepaald getal onbeklemtoonde
lettergrepen en het Renaissance-vers met zijn vast aantal
lettergrepen en zijn steeds regelmatiger wordend iambisch
metrum.
Naar het voorbeeld van de Fransche metriek was Matthijs
de Castelein in zijn Const van Rhetoriken (1555) al begonnen
met het " houdt reghels mate ", d. w. z. het vast aantal lettergrepen voor alle verzen aan te bevelen (2). Daar kwam dan
nog de caesuur en later het iambisché maatschema bij.
De commentator Ackermans verklaarde de zoogenaamde
" heerlijke veerschen " van Jonker Jan van der Noot als
bestaande : " de manlycke, in 12, de vrouwelijke in 13 sillaben,
hebbende beyde sekeren snede, pause oft steunen op de seste
sillabe... " (3).
Aan deze beschrijving beantwoorden Moretus' verzen in
den regel alle. Er loopt wel een enkele keer een vers van
(1) Uitg. Th. Ruault, Antw., blz. 24.
(2) C. G. N. De Vooys : Opmerkingen over Nederlandse versbouw
(Taal en Letteren, XV, blz. 190). Cf. Nederlandsch Versrythme, door
F. Kossmann ('s Gravenhage, M. Nijhoff, 1922) en L'Alternance binaire
dans les vers néerlandais du seizième siècle, door J. van der Elst
(Groningen, J. Haan El Co, 1922).
(3) Gedicht aan P. W. Walcourt (1581-85) cf. Aug. Vermeylen :
Leven en Werken van jonker Jan van der Noot (Antw. 1899, blz. 127).
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vijfde lettergreep, maar dit zijn uitzonderingen, die naar onze
meening moeten toegeschreven worden aan gemis aan vaardigheid veeleer dan aan een afwijkend inzicht in den versbouw.
Het invoeren van de iambische maat liep niet van een
leien dakje. Men kende ze wel, maar paste ze niet willig toe.
In veel verzen van Jonker Jan van der Noot, K. van Mander,
Coornhert, e. a., waarin de dichters zich wel aan de regeling
van het lettergrepenaantal en de caesuur onderwierpen, voelt
men dat zulks niet het geval was met de regelmatige afwisseling
der iambische voeten. Ze gaven de vrijheid van rhytme van
het middeleeuwsche vers niet zoo gemakkelijk prijs, en door
het iambische schema heen, slaat het oude rhytme soms nog
vrij en krachtig door.
Coornhert verzet zich heel bewust tegen den regelmatigen iambischen voet in een gedicht, gedagteekend van
omstreeks 1582, waarin hij spot met de rijmelaars, die zich " met
wissel van voeten banden breyen, om vrye rymers in haar
boeyens te leyen " (1). Van dit meeningsverschil getuigt nog
de bekende Tweespraak van de Nederduitsche Letterkunst
ofte vant spellen ende eygenscap des Nederduitschen taals;
uytghegheven bij de Kamer In Liefd Bloeyende 't A.nsteldam,

verschenen bij Christoffel Plantijn, in 1584, te Leiden. Daar
lezen wij de volgende belangrijke passage : " Onder de Silben
zijn langhe, en korte (2), ende twijfelinghen, die nu lang ende
dan kort zijn moghen; de korte rekentmen een poos ofte pause
toe, ende langhe twe pozen, de korte wort met half rond en
de langhe met een recht schrabbeken ^-- afghemerckt; dit
noemt men voeten om Jat de ghedichten der Rymers na de
vervroeghing der zelver, schicklyck of wanschicklyk voortlopen. De Reedners van ouds, hebben dit in haar schriften,
mede waarghenomen, maar onder ons ist zo heel vreemd, dat
wy Rymers, naulyx oyt daer af hebben horen spreken, ick
laat staan, dat wij in ons dichten daarop zouden achten (3),

(1) C. G. N. De Vooys, t. a. p., blz. 195.
(2) Hier worden natuurlijk geaccentuëerde en niet geaccentuëerde
lettergrepen bedoeld, die onder classieken invloed ten onrechte lang en
kort heeten.
(3) Wij cursiveeren.
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maar inde liedekens zijn wij ghedwonghen, 't selfde (dickwils
onwetende) waar te nemen; want zullen die ghevoechlyck
ghezonghen warden, zo moeten de silben na de noten ofte de
noten nader silben voeten ghevoeght worden. Oock vintmen
dat zommighe Rymers hun ghedichten zoet, der anderen wreed
vallen, dit komt doort wel ofte misstellen ende voeghen der
silben : Colyn van Ryssel in zijn Spieghel der Minnen scheynt
uyter naturen (of moghelyck met voordacht) op veel plaatsen
zoet vallende silben waar ghenomen te hebben. Daar zijnder
oock huydensdaaghs, dieër op beghinnen te achten : ende ick
laat my niet anders voorstaan, zo men hier in met verstandighe
opmerking voort vaart, of 't sal metter tijd een behachlijcke
cierlyckheyd ende welstand in onze taal brenghen : doch
dunckt my, datmen meer na den aard van onze spraack,, als
na den voet der Latijnschen moet te werck ghaan : mits wy
door de menichte der eensilbighe grondwoorden zeer veel
langhe silben hebben " (1).

Van een dwincende wet is hier dus volstrekt geen spraak.
De vrijheid wordt aan de dichters gelaten en in den zelfden zin
spreken nog tot in het begin van de 17 e eeuw : Jacob Duym en
R. Verstegen (2). Jan Moretus, van wien wij zeker mogen
aannemen, dat hij de Twe-spraack, door zijn schoonvader te
Leiden gedrukt, kende, werkt met maat en rhytme heelemaal in
den geest van dit boekje.
Heel veel zijner verzen zijn onberispelijke voorbeelden
van gladvloeiende regelmatige afwisseling van geaccentuëerde
en niet geaccentueerde lettergrepen. Moretus' vriend Jan van
Hout (3), bij wien de tik-tak-maat van heffing en daling door te
strakke, dorre regelmatigheid al hinderlijk begint te worden,
zou op verzen als de volgende niets afgedongen hebben.
Die als een waer Neptuyn I den toom hebt by der handt....
Die door den sanck dyns locs I versteende herten raecken....

(1) Blz. 55.
(2) C. G. N. De Vooys, t. a. p., blz. 198,
(3) Zie Jan van Hout's strenge opvatting van het Alexandrijn in de
opdracht van zijn vertaling van Buchanan's Franciscus. (Uitgaven van
Arnold in Dietsche Warande. Nieuwe Reeks II, 427.)
Vtrsl. 1922
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Den werkman ronder werck? I oft ronder cley den backer?...
Ist dat de vrome Sci 1 pio met recht mach spreken....
En sonder yemandts hulp 1 oft Gorten of verlenghen ?....
Waerom hy oock syn goedt I niet by die wech en draechde ?...

Maar veel talrijker zijn de verzen zonder regelmatigen
iambischen gang, of die men enkel in het iambisch dwangbuis
kan wringen door zekere lettergrepen geweld aan te doen.
Hoe b. v. verzen als de volgende tot gladde iamben
gemaakt, zonder een accent te leggen op lettergrepen, die er
door hun aard geen dulden ?
0 Go' dt die den loop des hemels, claer-gesterlicht,...
Vaeder, verleent oock myne voos schoon uytspraeken....
Tlicht vier en heeft altyt niet geweest in de locht,
Noch eewelyck de locht omcingelt de zee-vocht....

Maar het is altijd mogelijk ze te scandeeren (zooals wij
hierboven deden) naar het voorbeeld van het vers van Anna
Byns met zijn vier heffingen, waartusschen modulaties vallen
van één, twee, drie, soms vier niet of minder geaccentuëerde
lettergrepen (1).
Ziehier b. v. nog een passage, waarmede wij enkel op die
wijze terecht komen :
In de wilde woestyn doen hy daer was gequelt
Deen bidt hem dat de kelck van den vader gestelt
Door hem sy gedroncken voor twasschen onser sonden,
Dander hebben vrauwen, (die sochten maer niet vonden
Het begr a ven lichaem) geseyt tis verresen
En theeft aengenomen een nieuw ander wesen.

Als wij de tevoren aangehaalde onberispelijke iambische
verzen één voor één scandeeren naar deze laatste Anna-Byns'(1) Cf. C. G. N. De Vooys, t. a, p., blz. 189.
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vier rhytmische heffingen met een onbepaald aantal niet geaccentuëerde lettergrepen in de daling.
Die als een waer Neptuyn den toom hebt by der handt....
Die door den sanck dyns lo'fs versteende herten raecken,...
Daer hy de quaden straft en rasch daer neder velt....
Den werkman sonder werck ? oft sonder cley den b acker ?....
Ist dat de vrome Scipio met recht mach spreken....
En sonder yemandts hulp oft corten oft verlenghen?....
Waerom hy oock syn goedt niet by die wech en draechde....

Is het niet of de regelmatige iambenmaat hier louter
toeval is ?
Als besluit kunnen wij aannemen dat Moretus' verstechniek
hierin bestond : 12 lettergrepen in de mannelijke en 13 in de
vrouwelijke verzen, caesuur op de zesde lettergreep, vier heffingen waartusschen modulaties, afwisselend van een tot vier niet
of minder beklemtoonde lettergrepen. Een vereeniging dus van
nieuwe en oude begrippen.
Wij kunnen onze beschouwingen over jan Moretus' vertaalwerk sluiten met nog even te wijzen op een eigenschap, die
hem eveneens midden in de letterkundige betrachtingen van zijn
tijd plaatst. Wij bedoelen de opmerkelijke zuiverheid van zijn
taal. Daar waar sommige zijner tijdgenooten een zeer verbasterd
Nederlandsch schrijven vol Fransche woorden, is het zijne
doorgaans gaaf en vrij van vreemde invloeden. Moretus kent
blijkbaar het louterend streven van Nederlandsche humanisten
als Coornhert en Visscher, die van de taalzuivering zulk ernstig
werk maakten, en als we zijn taal vergelijken, zelfs met die van
een Anna Bijns, dan valt het niet te betwijfelen of hij heeft er
zich even als een Coornhert voor ingespannen om zoo weinig
mogelijk " vreemde bedellappen te brodden opten rycken manIele der Neerlantscher talen " (1). En is het waar, dat de
meeste theoretici der taalzuivering op het einde der 16e en het
begin der 17e eeuw Noord-Nederlanders zijn, en dat het Dietsch
(1) Coornhert : Toe-eyghen brief van de Zedekonst.
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der Spaansche Nederlanden destijds door vreemde indringing
erg aangetast was, dan komt Moretus' taal er toch voor pleiten,
dat er hier ook geesten waren, die zich door de zuiverheid der
bewonderde classieke schrijvers aangespoord voelden Qm hun
eigen taal even streng voor vreemd onkruid te behoeden als
men het in het Noorden begon te doen.
NASCHRIFT. Wij vonden van Jan Moretus ook enkele
oorspronkelijke gelegenheidsgedichten, die wij hier alleen volledigheidshalve aanstippen.
In het jaar 1698 trouwde zijn dochter met Theodoor Galle,
plaatsnijder evenals zijn vader, de beroemde Philips. Bij die
gelegenheid werd door de gezellen der drukkerij een bruiloftsvers aangeboden, waarin Jan Moerentorf tot twee maal toe als
de dichter vermeld wordt (1). Het is een beschouwing over het
heilig karakter van den huwelijken staat en een opwekking om
hem in de vreeze Gods te doorwandelen ten einde de kostelijke
schatten van Tobias te verwerven. Het stuk eindigt met de
volgende opwekking tot feestvreugde :

Maeckt dan iolijt vrienden / end wilt vreucht verconden
Op de feest deses Bruydegoms Diericx Galle
En Catharina Moerentorfs / 't is s'vaders vermonden /
Rhetoryck / Musyck singht / met spel van snaren alle :
En ghy claer keelkens laet u hooren met gheschalle
Neemt eltk anderen byder handt nu in dese feest /
Thoont sulck vrientschap en minschap met lieflyken kalle /
Opdat ghy hier naemaels moeght comen minst en meest
Ryckelyck ter Bruyloft metter liefden keest
Fraei ghecleedt hier boven in 's hemels foreest.
Bij het gedicht is ook nog gevoegd een Allusie op den
Naem Galle, heelemaal naar den smaak van den tijd :
Ist dat de bitter Galle veel siecten kan genesen,
Wesende met suyvere dinghen heel vermengt :
Soo moet dat dan wel een Gal sonder Galle veesen,
Als sy voor bitterheydt, gesontheydt oock by brenght.
(1) Het Museum Plantin bezit er een paar gedrukte exemplaren van
op losse bladen.
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Onder dit bruiloftsvers staat de kenspreuk Fabricando

Fabri fimus (1).
In 1607 een jaar of drie voor zijn dood, nam Jan Moerentorf nogmaals de dichterpen ter hand ter gelegenheid van het
huwelijk van Anna Arents met Louis Cuypers. D eze Anna
was de oudste dochter van Catharina Plantin, die na den dood
van haar eersten man, Jean Gassen, met Jan Arents, alias
Spierinck, getrouwd was. Dat dit tweede huwelijksvers van
Jan Moretus is, bewijst de ook hier gebruikte kenspreuk :
Fabricando Fabri fl mus (2). Het is overigens geheel in den
zelfden trant gesteld.
Verder zou een gedicht zonder datum, opgedragen door
de werklieden van de Plantijnsche drukkerij Aen den wijsen/
gheleerden ende wel-vermaerden Justo Lipsio, bewaard op
enkele losse bladen in het Museum Plantin-Moretus, wel het
werk van Jan Moretus kunnen zijn. Er komt noch naam, noch
devies op voor, maar de dichttrant en de verstechniek stemmen
heelemaal overeen met hetgeen wij van Jan Moretus kennen.
Waar hij eenmaal bij het huwelijk van zijn eigen dochter de
tolk was van de gevoelens zijner gezellen, kan hij dat ook
geweest zijn bij een hulde aan Lipsius. Meer dan een vermoeden is dit echter niet. Ziehier dit gedicht :
Ghelijck de Sonne met haer straelen crachtigh
Deur-schijnt gij, LIPSI, der geleerden herten sachtigh
Deur v uyt-nemende wijsheydt, diemen met monde
Qualyck can uyt-spreken tot eenighen stonde ;
Mids v gheleerdheydt te boven gaet al die nu leven :
Nimmermeer en sal sy oock comen te gronde.
Des wy Typographisten v oock lof gheven,
Ende zijn v behulpich altijdt sonder sneven
Tot desselfs vermeeren; om te brenghen int claer
Dat naer v doodt deur nijders moght worden verdreven,
Soo van elck boeck maer een exemplaer en waer,
Dus zijn wij bereedt t' uwen dienst, verre ende naer
En ionnen v geluck op aerden, soo minst als meest,
Na-maels rust bij God vader, Sone, en heyligh Gheest.
(1) In zijn " Dictionnaire des Devises des Hommes de Lettres etc. "
(Belgique 6 Hollande) geeft F. Van der Haeghen op deze kenspreuk
twee andere namen : 10 C. Bolten en 20 J. Elias Mz., dramatisch
schrijver. (Le Bibliophile Belge, 1875, blz. 203.)
(2) Van dit gedicht bevindt zich ook een gedrukt exemplaar op
los blad in het Museum-Plantin.
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BIJLAGE.
EERSTE DAG VAN LA PREMIERE SEMAINE,
vertaald door JAN MORETUS I (1).

Proeve van Semaine de Bartas oversetten.
F. 1 r. 0 God die den loop des hemels, claer-gesterlicht,
Regeerende bestiert, en houdt gaende int' gewicht,
Die als een waer Neptuyn den toom hebt bij der handt
Van de waterstroomen vloyende neffens tlandt,
Dor wie de aerde beeft en niet rustich wordt,
Die wayt en weder stilt oost, west, zuydt ende noordt,
Wilt toch 0 Godt heel hooch mijn siel tot U opheffen;
Suyvert, Heer mijnen gheest dat hij mach wijsheyt treffen,
Vaeder, verleent oock mijne voos schoon uytspraeken,
Die door den sanck dijns lofs versteende herten raecken,
Gheeft dat ick, machtich Godt, van alle dit geheel,
Niet en vergeet te prijsen het Alderminste deel,
Laet mij in dit aenschijn, u macht aensien, o Heere,
Is 't dat ick onderwijsende mij selven dan leere.
Dit schoon gheheel en is door toeval niet gescapen
Soo menighe dat qualyck uyt de fabelen rapen.
Tlicht-vier en heeft altijt niet geweest in de locht
Noch eewelijck de locht omcingeld de zee-vocht.
Doprecht godts-mondts besluyt, 't werck is onverand'lijck,
Heeft 't beghinsel met deyndt in sijne handt gelijck :
Niet in tijt, voor den tijt, maer seker met den tijt
Ick segh ten synder tijt : verloopende jaren wijt
Maenden tyden daghen en door vliegende uren
Hebben heur seker maet, hoe langh zij sullen duren.
Voor alle tijden dan, plaets, forme ende Gebodt
Was Godt het al in Al, en het al was in Godt.
Sonder eenich beghin ende heel oneyndelijck,
Algeest ende claerlicht, onsterfelyck, onsienlyck,
Suyver, recht, wijs en goedt, was godt alleen in vrede :
Synde sijns selfs van eew den weerdl en tpalleys mede.
F. 1 v. Godloos, die haer vraeght hoe was Godt doen zoo ledigh
Eer die voerwerelt was, van Hem geschapen vredigh ?
Sulcke wijse wijsheit ende machtighe macht
Niet beter en betaemde, dan te tsamen sijn cracht.
Wat mocht sijnen gheest, sorgh, en handen bedrijven
Voor dwerck van werckelijk werck, werdich te bescrijven?
(1) Afdruk van het Handschrift nr 75, Zaal III, Museum PlantinMoretus.
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Daer hij de quaden straft en rasch daer neder velt,
Roepende ten rechte d'opgeblasen sinnen
Die haer Godts wijsheit snoodelyck onderkinnen.
Hoe ? kan den Timmerman sonder hout geleven ?
En voor eenen zijt, den wever sonder weven ?
Den werckman sonder werck ? oft sonder cley den backer ?
En sal d'Almachtich God, niet altijt moghen wacker
Wesen in sijn stilte ? Als werckman aller wercken,
Wiens groote macht ons merckelijck staet taenmercken ?
Ist dat de vrome Scipio met recht mach spreken
Noyt was ick min alleen, dan alleen afgeweken,
En sal de Stercke Godt, ó dwaesheyt der menschen !
Van wie wij alleen alle goedt kunnen wenschen,
Niet oock moghen alleen het al in al volbrengen?
En sonder yemandts hulp oft corten of verlenghen ?
De wyse philosooph antwoorde die hem vraeghde,
Waerom hij oock sijn goedt niet bij den wegh en draeghde,
Daer ick gae, seyde hij, volght mijnen schat en goedt.
Sal onsen rycken Godt, ghij dwaes ende arme bloed,
Yet van des Werelts schay-schatken behoeven ?
Godt en kan gheensins door blijdschap oft bedroeven,
Uit syn eyghen wesen ymmermeer vertrecken.
Van nyemandt heeft hy yet te plucken oft trecken,
F. 2 r. Maer geeft overvloedelyck van syn goedt met hoopen,
Zoo dat zijns mildtheyts stroomen allesins overloopen.
Eer datter oyt winden op der aerde waeyden,
Oft oock yemandt was, die erghens daer op maeyden,
De son ende de maen den claeren schijn costen geven,
En is Godt, d'opperste Godt, noyt ledich gebleven
Maer by de verwonderingh synder glorie
Dreven daer eewelijck in sijn memorie
Sijn voorsichticheyt, sterckheyt ende rechvaerdicheyt
Sijn goedtheyt, mildtheyt ende ontfermherticheyt :
Als een heylich voorbeelt sijner hoogedachten.
Voirts wilt ghy ? ghij moocht oock noch wel hier op achten :
Tmach wesen hy voorsach desen ronden wer-cloot
Int eerste patroon, tsij int cleyn oft int groot,
Hij en was niet alleen ; bij hem waren int leven
Sijnen soon, sijnen gheest, die altijts bij hem bleven.
Sonder eenich beghin, sonder saet oft moeder
Heeft hy daer voortsgebracht onser aller voeder,
Ick segh' sijn soon, sijn woordt, sijnen eewighen raedt,
Waer van het wesen is met Vaders eenen graedt.
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Van dees twee is gesproten heur gemeyne macht
Heuren geest, heur liefd', heur sterck vaste cracht ;
Verscheyden in persoon maer int wesen eenigh
De Godlijckeyt daer van was, is ende blijft eewich,
Maekende van de drij wesen drij eenvuldich,
D'welcke wij wel te recht, lof ende eer sijn schuldich.
Houdt op, mijn sanck, houdt op, waer wildy henen varen,
Siet ghy daer voor U niet die woelende baren ?
Meyndt ghy in dese zee vol clippen te gronden
Den grondt : die tot noch toe niemandt en heeft vonden?
Hola! Laet handen hier aen tseyl strijcken nu steken.
Eer wij als ander schier vergaen door het schipbreken.
Sijdij wijs, en verseylt van d'landt niet te verre
Houdende den Bijbel voor doprechte sterre,
t'Geloove voor het seyl, Godts geest voor tbeste roer
Die aldus roert en seylt, noyt qualycken en voer.
Hoe veel cloecke geesten, de werelt noch bedrieghen,
Godes geest versteken, sij volgen die lieghen
Verlatende den trouwen maechdelycken leydraet,
Verderven hun selven en brenghen ander tot quaet.
Onder 't heylich bladt vant oudt-nieuw testament
En kan bijnaer de mensch verkiesen argument
Oft den sin sij seer hooch, d'ondersoeck zeer moyelijck,
De wetenschap nutt'lyck, de dolinghe scayelyck.
De son-straelen doen schemelen mijn gesicht,
In sulcken hoogh' begrijp mijn bot-verstandt beswicht,
Mijn sinnen verwerren als een verwert klauwen,
Ende in mijnen mondt mijn woorden verflauwen.
Dese drijvuldicheyt, om voorts dan te treden,
Voor het ondersoecken, sal sijn aengebeden ;
Int oneyndtlijck van niet, bouwt sij den frayen bouw
Die schoon, die sterck, die rijck, en konstich int aenschouw,
Deses werkmans schoonheyt, sterckeyt, konst ende rijckdom
Ingedruckt, ingeplant, voren draghen om en tom ;
Ryckdom, sterckeyt, schoonheyt en konst, die de monden
Stopt van de sonder-Godt mensch'-rasende honden.
Clavere die wil zeer hooch in des hemels salen,
En spronckgierich springh vlack over sonder dralen,
De muren des geheels : hoechmoedich-hooveerdich
Dat hij dan daer aenschouw Godts wesen, is hyt weerdich,
Als aenschijn bij aenschijn, en verloop met gedachten,
Boven en beneden aen delementsche trachten,
Aenmerckende met neerste diesgelyck op dit werck,
Zoo dat des werckmans eer, sijnen moet maeke onsterck.
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My selve ick beware, en niemandt en bedrieghe :
Dat hij godlijck-menschlijck tusschen twee lochten drijve
Synder vloghelen wasch' niet en smilt maer beclijve,
Want door thooch vlieghen wordt t'shemels licht te heet
Aen d'aerdt ist water leech brenght daer bij ander leet.
Dese ronde schoone cloot taenmercken is mijn lust
Spieghel die dat aenschijn mijner lust noyt verblust,
In desen spiegel Godt t'aensien heb ick behaghen,
Als gecleedt met het cleedt dat dit geheel mach draghen.
1st dat sonnestralen blickende zeer vierich
Dooghen heel verblinden van die te siens-ghierich,
Willen sterrelinckx sien, met cleyn licht, licht der lichten :
Wie sal dan verdraghen sonder heel te swichten,
Godts aenschijns donderende blixem blinckende !
Mensch' hoe sijt ghy zoo wyt verloopen hinckende?
Godts beelt is bij sijn werck, u niet en verwildert;
Int voorhoon hebt ghy tself nae t'leven Beschildert.
Godt die niet en kan door smenschcn bot-verstanden
Claer gesien worden, laet door dwerck synder handen
Hem opentlyck aensien : want wij met vinghers raecken,
Met de neusen riecken, en met de monden smaecken
F. 3 v. Syn goddelyckste macht, hy spreeckt ons tallen tijden
Door syn tael-lieden-bly die ons blyelyck verblijden
Waer van syn schoon vercierde blauw gesierde tenten
En matiglyck beroerd voor ons staen als presenten.
Voorwaer al dit geheel is een wyse schole,
Daer in Godt willende den mensch niet verdolen,
Hem leeren thoont syn eer sonder een wordt te sprecken.
Tis een sterck hertespil, die niet en is te breken,
Waer lanckx dat onse geest gerust mach climmen rap
Op shemels solder schoon, climmende trap voor trap.
Tis die rycke sale, daer Godt openbaerlyck
(1) Verthoont, syn schatten ryckelyck,
De brugh' waer op men mach, sonder vrees van verdrincken
Vry treden, en doorgaens op 't wonderwerck Godts dincken.
De werelt is de wolck, waer door de vierstraelen
Van die goddelycke son, den schijn laeten daelen,
Over al de aerdt, Jae by heel doncker nacht.
De werelt is thonneel, waer in Godts grote cracht
Rechtverdigheyt, liefde, wijsheyt en voorsichticheyt
Heur personagie spelen, in aller eewicheyt :
(1) Doorgehaald : dagh voor dagh.
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Heffen de swaer geesten elckeen al naer syn best
Opwaerts op ten hemel, vant verdraeyt-eerdtgewest.
De werelt is den boeck, waer in men kan gelesen
Des opperste meesters konst, noyt te wel gepresen.
Elck werck is een wit blat, waerop voor al die leven
Als met een schoon letter, de daet van wordt bescreven.
F. 4 r. Maer gelyck als een Jonck-nieuw-konst-leerende-kindt
Gcstelt in der scholen, syn oogen heel verblindt,
Lettende op de beelden, opt tgouwt ende cieraeten
Van den boeck die hy leest, en loopt voorts tsynder straeten :
Zoo treden wij daer henen, sonder sorgh te draghen
Oft wy ooit wel leeren, Jae, niet oft luttel vragen
Nae die schoon textlesse, waer toe die nature
Als leeraersse geleert, ons roept van ur' tot ure ;
Wysende alle grovaerts, hoe deenighe godtheyt
Door syn wetten regeert deses werelts padts rondtheyt.
Om daer in te leven en is ons van noode
Hondert taelen te verstaen, der natien cleyn oft groot :
Egypsche, Terckxsche, Griekxsche. end' hebreusche letteren,
Trecken, mercken, puncten, te leeren quetteren,
D'Antartycken die beestelyck beneden ons woonen
Tartaren, Arabyren, die hun daer verthoonen
Woestelyck zeer wreet, als die van Barbarijen,
Jonck Jarigh' kinderen die riedtpeerden beryen,
En den ouden grijsaert half-blindt door syn leep-ooghen
Lesen hier redelyck wel, en hebben het gedoogen
Sonder eenigh lesse scrijven oft kunst weten
Te gaen van plaets tot plaets bij alle planeten
Maer die voor sijnen bril tot hem aenveert t'geloof
Begrijpt door wie dat roert het Alderminste loof.
Door 't gheloof dan verlicht myne lust is geresen
Dese besluytend' alle heylich schrift te lesen :
Om wat Godt was oft is te beter oock taenmercken,
Sien in deele werelt Godts wonderlycke wercken.
F. 4 v. Dese konstighe werckman en heeft noyt yet voordacht
Oft met grooten arbeyt syn werck te werck gebracht
Jae dat meer is en kiesde geensins van te voren
Eenigh' oude werelt, waer naer mocht syn geboren
Dese boose niewe : noyt hoefde hy patroon
Om daer naer te trecken dees ronde werelts-croon.
Een konstigh' bouwman die daer wil ghaen opbouwen
Eenich coninckx paleis, van marmersteen gehouwen,
Verkiest van te voren een konstelyck gevest huys
Eer hij byeen vergaert, calck, mortel steen oft gruys.
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Ist dat hy schoonheyt volop niet en kan vinden
In een huys alleen, neemt door 't cloeck onderwinden
Van het een den gevel, van dander de pylaeren,
En om der konsten lof te beter te bewaeren,
Ten verdriet hem geensins te gaen in vuyl hoecken
Om daerdigh weyndeltrappen overal te soecken,
Kiesende al het tfraytste dat voor hem was gemaeckt,
Besorght dat sijnen bouw tot een schoon eynde raeckt ;
Maer deewich-Ghodt en hadde anders niet dan het niet
Om daer naer te maecken tmeesterstuck dat ghy siet
Sonder sorgh, nooyt oft pijn oft eeuwigh swaer verdriet
Schiep hy locht, hemel, eerdt, ende alle watervliet.
Gelyck als de claer son sonder te verloopen
De somertyt becroont met blomcransen-hoopen :
En ons vruchtbaer moeder bevrucht sonder arbeyt
Haer voor 't vuyl oudt aensicht een heel jonk schoon bereydt.
F. 5 r. De macht, de wil, de lust tsamen het volbrenghen
Des werckmans heel volmaeckt, en heeft gheen verlenghen.
Maer gaet al eenen pas, onder syn wet wettelyck
En blyft soo hy voor was altyts onverandelyck.
Nochtans het niet en sach niet tsamen voortscomen,
Syn schoon materien, met tcieraet wtkomen.
Want gelyck een die wil op rusten (1) fray galeyen
Denckende op syn werck is lijdtsaem int verleyen
Ende eer hij beghint moet op de tas vergaren
Coorden, lywaet, yser; sal peck noch houwt niet spaeren.
Als hy dat noodich was dan byeen heeft vercregen
Wordt de boom aan den boom, stuck aan het stuck gesleghen.
Hij past deen aen het roer, dander aen den vooronder
Hy saecht, hy schaeft, hy klieft elck stuxken bysonder
Stelt se dan hier oft ghinder zoo 't gaedt naer syn verstandt
Zyn ooghe en synen gheest met d'yser in de handt ;
Soo oock dalmachtigh wyse Godt verheven
Eer hy oyt beghoste tleven yet te gheven.
Oft des werelts cierwerk voor hem nam te maken
Vergaerde met syn woordt sonder yet te raken
Tgheen dat hier beneden den hemel is besloten
't Welck tsamen voorts quam als door Gods hant gegoten.
De wrecke schipman vindt heel volmaeckt ende ree
Al wat hem mach gebreken tot de scheepvaert in zee.
Maer God maecket al selfs, bereydt, schikt ende verschoont
Sonder te behoeven (soo hy daghelyckx thoont)
(1) Equiper.
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Die hy daglyckx verleent wat sy mochten wenschen.
F. 5 v. Dees eerste werelt was een form sonder form,
Eenen vermenghden cloot, seer verweert ende dorm (?),
Een diepte aller diepten, een lichaem ongepast
Heel niet onder het niet, eenen tas ongepast.
Daer d'elementen deen onder dander streden :
Kauw en was met hitte nimmermeer te vreden
t' Rondt met scherp, 't sacht met thert, noch het vocht met het
't Bitter met het soet, noch het leegh met het hoogh. [droogh,
Int tort tewijl dese onder twist zoo vergaerden,
Was d'aerde in den hemel, den hemel op der aerden,
D'aerde, locht ende t'vier, waren in de zee-vocht
Het vier, aerdt, ende zee hinghen daer in de locht,
De locht, de zee en t'vier op d'aerde nochtans bleef
Van d'aerde, vier, ende zee, de locht oock niet en dreef.
De lofwerdighe schutter des hemels donderslach
Dien grooten maerschalck in synen legher besach,
Waer hy elck een best het quartier mochte gheven.
De hemel was onverciert van claere vier voncken,
Der vogelckens sucht-sanckxkens in d'oor niet en cloncken,
Men hadt noyt geroken 't blomgemaillieerde velt
De vischen sien swemmen in de zee oft int schelt.
Twas al sonder schoonheyt, licht, regel, vier, oft vlam,
Sonder fatzoen en siel, een lichaem mat en lam,
tVier en was geen vier, gheen wateren waren vocht
Oft kost men daer als doen in sulcke werelt vinden
Des viers, lichts, waters, aerdts lichaem oft der winden,
F. 6 r. De locht was sonder licht, de vlam al sonder brandt
D'aerde heel wanckelbaer, d'water zoo droogh als t'sandt.
Ghy moocht oock by u self een aerdtryck versieren,
Dat leech was, sonder cruydt, houdt, bergh, dal oft dieren,
Eenen hemel onblauw, onlicht, geensins doorlucht,
Met vier ongespickelt, ongewelft, sonder vlucht,
Dan sult ghy begrijpen hoedanich d'aerdt mocht wesen
Ende den hemel oock, zoo beyde in strydt geresen.
Hemel ende aerdt, onmogelyck te verclaeren
Niet sulckx als doen geweest, maer als sy noyt en waren.
Ten was dan gheene werelt maer eenen vollen -vanck
Daer vloylyck uit sou vlieten eer immer zeer lanck
De schoonheyt des geheels : gelyck het gherondt,
In des moeders lichaem, wordt hooft neus ende mondt.
Naer dat sy lanck breet rond en smal hun heeft geperelt
Ons dan te voorschyn brengt een cleyne nieuwe werelt,
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En het leelyck tot t' schoon, de doot tot leven raeckt.
De werelt en hadt noyt ander aensicht creghen
Ten waer godts machtich woordt de selve en had beweghen
Ende in doode leden gegheest syn geest-aëm
Die daer doet verroeren dit heerlyck groot lichaëm.
Die donckerheden die heel tastelyck waren,
Met die droeve locht en dicke nevelbaren,
Die stinckende grove sware helsche dompen,
Isser yevers noch wat swarters byeen gecrompen
Bedecken het gesicht van desen diepen grondt.
Disoordre regeerde int hooch leech en int rondt.
F. 6 v. Desen swermenden hoop heel int muyten gestelt
Hadde soo opnieuw syn selven neer gevelt.
Zoo haest als hy was int vesten voorts gecomen,
Had die godlycke macht heur macht niet becomen
En haer terstont gevoecht by dit lelyck gedrocht
En daer uyt versamelt, hemel, zee, aerd' en locht,
Die hier en daer sochten deen dander te bederven
Jae de nature wel selfs hadden willen doen sterven
Als een cloeken geest die hem geeft int geheel
Om d'onsterfelyck werk te stellen opt tafreel,
Dat hy schildert oft steeckt t'eeuwighen memorie
Peyst by tvolck, aen tafel, int bed op syn glorie
En spreekt van tselfste altijt, swemmende by dit flot
Soo schijnt oock dat de geest van dalder sterckste Godt
Hier stil bleeff drijvende tot sijns geests vermaken
Noch en had 'ander sorgh' (is dat sorgh' kan geraken
De goddelijcke borst) dan om dit slot tontsluyten
Waer lanckx des werelts cloot soud' comen daerbuyten.
Gelyck als die vogelen door de hitte broyen
Een rondeken geel en wit, daer kuickxkens uyt groyen,
Soo scheen deewighe geest, in sulcker manieren
Door vaderlycke sorghe' desen dach te vieren,
Soeckende t'alle plaetsen syn vruchtbaere cracht
Treckte uyt vuyl grof gereck door syn machtighe macht
Dese schoone werelt so lustelyck verciert
Met hemel, eerdt, boom, mensch en alderley gediert.
F. 7 r. Anders niet dan het al, is hy die 't al-slot-sluyt
Dat en heeft gheen midden, gheen eindt en noch in noch uyt.
Een geheel isser maer waervan dat het gewelf
Daer buyten niet en sluyt dan het waere het Niet self.
Al waert dat ons Moyses de getrouwe leydtsman
Niet en versekerde, dat Godt d'oprechte weydsman
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En souden wij nochtans in ons verstandt dat lesen.
Redene wederleght de slappe fondamenten
Van de nieuw veelderleye wereltsfirmamenten,
Want ,waer dat nature andere werelts ontfinck,
Waer sou syn te vinden hunner aller sluytrinck
Oft waer souden moghen soo veel raders drayen
Sonder deen den ander grootlyck te beschayen?
Tis al zoo wel getast en vast aen een gedreven
Datter nieuwege (?) en is yet ijdels overbleven.
Van d'opperste werelt sout water op d'eerdt niet vallen
Beneden nae de leeghte op bergen en dallen,
Maeken van dees werelt een heel lelyck geweerdt (?)
Als van ander werelts d'aerde niet viel op d'eerdt.
tClaer suyver water geleyt door loyen buysen
Van een schoon fonteyne siet men lustich druysen,
Iae Leghen nature d'water van leegh op slaen,
Want noy kan sy verdraghen dat yet sou leedigh staen (1).
Godt en heeft niet alleen maer een natuur (2) gemaekt
Maer heeft die met oudheyt, ende figur' bestaeckt,
Willende bysonder dat synes godtheyts wesen

Onmatich soude syn, niet gelyck die oft desen.
Men kan niet genoemen den hemel sonder maet
Aengesien sijnen loop met seker maet omdraet.
F. 7 v. Onsterffelyck is dit geheel aengesien tallen weghen
De leden den doodt voelen en syn door haer versleghen,
t' Beghinsel ons van d'eyndt sekerlyck versekert
Mits dat van ur tot ur hier alle dinck verrekert (?).
0 ghy wyse Griecken, in cloeckheyt vervaren,
Maekt vry van de hemelen, als ghy deet vuer jaren,
Een vyfste element : En yegelyck claer bediet
Dat in dit lichaem rondt, mensch-ooghe niet en siet
Noch beghinsel noch eyndt ; nochtans dees ydel leer
Sal daerom de werelt tzij nu oft nimmermeer,
(Al wilt ghy my het sekst' met veel woorden ontstrijden)
Van den val oft verganck geensins geensins bevrijden.
Vaste rotzen sullen eens geheel ontlucken,
Hooghe berghen vallen vaerlyck al aen stucken,

(1) Van dit vers geeft het hs. drie verschillende lezingen, zoo
doorgehaald, dat er niet één volledig te herstellen is. Wij geven hier
een lezing bij benadering.
(2) Andere lezing : natur eenich...

--- 731 De hemel sal bersten, en t' velt verbrant tot asschen,
Zal als opgeblasen in hooge berghen wasschen,
Rivieren sullen drooghen, en blijft daer eenich vloet
In de bekens over, zal wesen niet dan bloet.
De zee zal worden vlam, den walvisch op het drooch
Sal syn grauwlyck gewal uytwallen (1) leech en hooch.
In 't claerste van den dach sal den dach syn verduystert
En des hemels gesicht heel ende al verbluystert,
Het blauw vocht water sal over claer vierkens vlieten,
De son sal oock de maen met haer blick vier verschieten,
Men zal de sterlichten van den hemel sien vallen,
Te niet gaen huys en hof, en stercke steedsche wallen,
Duysternis, disoorden, scrick, sterfte ende tempeest
Groot getier en gebaer oprysen aldermeest.
F. 8 r. Des rechters rechte gramschap, die ons compt naeken
En rechtelyck toevalt om onse quade saeken,
Sal stellen dit geheel in gloeiende fellen brandt
Als voor in vlacke zee werd gestelt landt en zandt.
Helaes! Hoe ijdel syt ghy van geloof en schaempt,
Almanachscryvers dwaes, die stautelijcken raempt
Nae 't Jaer, dach ende ur deses werelts veruyten,
't Schijnt dat ghy selfs de poort van 't jaer, maendt, dach sult
Ick en ben mijns selfs niet als ick hier op gae dencken, [sluyten,
Zoo myns lichaems macht en verstandt vercrenken
U bedriegelyck handt leght den penninck qualyck,
Misrekent in de cijfers, ghy raest ende sust dralyck
Willen in doncker nacht tasten nae Beker dinghen
Die deewigh Godt alleen in syn slot kan bedwinghen.
Hy is die het gewicht van d'urwerck heeft in handen
Die den kalender houdt met t'jaer en d'ur in banden,
Waer van de schoon roy letters hem daer eer laeten sien
Dan dat eenich mensch die soud' oft kan voorsien.
Dan ist, dan ist, ó Godt, dat uwen lieven soon
Glorieus sal dalen al uyt des hemels throon,
Vergeselschapt met d'engelsche vlieghende scharen
En in syn triumphe claerlyck dan openbaren
Zynen waghen door vlam, ende licht vier beroert
Zal door recht en liefde beneden syn gevoert.
F. 8 v. Die onder den marbersteen sal ligghen begraven,
Verdroncken, verbrandt, oft gheten van de raven,

(1) Het hs. geeft wel degelijk " gewal uytwallen " voor het Fransch :
mugleront. Onder " uytwallen " staat de lezing : " doen hooren ".
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Sullen weder verweckt hun been en vlees vercryghen,
Voor Godts rechterstoel staen, ende al bevende nyghen
Daer yeghelyck sal hooren met droef heyt en jolyt :
Compt ghy lief uytvercoren, gaet ghy vermaledyt.
Deen zal U bevinden saechtmoedig dander straf,
Deen boven getrocken valt dander int hels-graf,
Daer hy eewelyck in pyn oft groote glorie leeft;
0 rechter, die eertyds (niet bevende) heeft gebeeft
Voor de sententie van het itaeliaensch onrecht,
Gheeft my arme, sondigh, boose mensch, u knecht,
Gratie, dat wanneer, d:enghel int oost en west
Van tsuyden oft Noort en andere gewest
Sal roepen dit geheel tot synen laetsten staet,
Ghy dan van myn proces syt rechter en advocaet.
Des wysheyts en stercheyts claere suyver fonteyn,
Die niet en is te gronden in des werelts pleyn,
Scheppend dit geheel heeft als den beer gedaen,
Die in syn doncker kot, daer hy was in gegaen,
Binnen dertigh daghen, uytwerpt een vuyl gerondt
Sonder hooft oft steert, pels, oogh, snuyt ofte mondt,
Hetwelck van hem gelackt, fatzoen cryght en begint
Te thoonen een fel hooft, en (1) oogen siende blindt
En van 't lelyck hoopken, van onreyn en mismaeckt
Brenght hy ten laasten voorts, een levende beest volmaekt.
F. 9 r. Godt hebbende geblasen in het wilde grondthol
Hitte, kouw en vocht, dat lach sol over bol,
Heeft het hooch van het leeck metter tijt verscheyden
En allenskens begost t' beet van tkouwt te leyden,
Zoo dat het was van noodt, eerdt, water, locht en vier
Heeft hy door gesonden, elck een nae syn quartier.
Met syn goddelycke cloeckheyt binnen zes daghen
De lichaemen gemaeckt, die hemel en aerdt draghen,
Niet dat hy 't niet en kost al op een ur volmaecken
Want van het beginsel kan hy tot d'eyndt toeraecken
De menschen tsamen scheppen, en alle vier bevieren,
Vogelen doen vliegen, gaen, cruypen, swemmen dieren,
Maer hy gebruyckte daghen, zijn konst, pijn sonder pijn,
Om 't paleys te bouwen dat de woninghe sou syn
Voor 't menschelyck saet, dat noch niet en groyde,
Noyt niet en had geleeft, noch oock oyt en bloyde,
Thoont hy hoe sorchvuldich hy was ende wil blyven
Voor tgheen dat ons arme syn schepsel mach aenclyven.
(1) Hals.

--- 733 Heeft hy synen ryckdom ons niet geheel verbonden,
Wie heeft toch syn belooften ontrouw oyt gevonden?
Hy leert soo den werckman door lust van te voleynden
Zijn wel begoste werck sien saI tself niet te scheynden,
Maer dat hy patientich en met groot gedult
Zijn voorgenomen werck volbrengh' en maeck' vervult.
Haestende hem saechtelyck salt beter voortsgaen
Want t'is rasch' haest genoech is het werk wel gedaen.
F. 9 v. 0 vader des wysheyts, ó ghever aller lichten,
Wie kan, jae wie behoort, deerste 't licht doen besichten
Van de werre werelt, dan de levende claerheyt
Sonder twelck dat het schoonst heel schynt sonder schoonheyt?
Alle kunstighe werck gemaeckt door menschen handen
Dat men zoo menigerley siet in alle landen,
Int silver, coper, yser metael oft in het goudt
Geslaghen, gesteken, geverft, geschildert opt houdt,
En souden noch gesien worden noch oock geacht
Ten waer die clare son oock haer oogh' daer toe bracht,
Voorwaer heel te vergeefs, zoo aerdiche en kostelyck,
Souden syn opgebouwt veel tempelen cierelyck,
Steden, torens, sloten, burghten met sepulturen
Waert dat memorie die niet en dede duren.
0 wat sorghende sorgh' ende groote swaerheyt
Heeft hy op syn leden, die soeckt sonneclaerheyt
Te brenghen int paleys, begost met schonen bouw,
Gemerckt dat sonder die, het slecht is int aanschouw,
Het Conincklycke hof, hoe lustelyck dat oock staet
Ist dat de son haer straelen alom niet en doorslaet,
Die 't ciersel van het sekste heel ende al compt vercieren,
Met haer doorschijnende claerelichtende vieren.
't Sy dan dat Godts geest die daer dryft over zee
Desen cloot bedeckte, int hooch leech smal of bree
F. 10 r. En daeruyt dede tomen dit licht blinckende vier,
Gelyck wij in de locht tselve met een getier
Dickwils ondereen geweldelyck sien druyschen
En van alle syden d'een vier met dander ruyschen ;
t Sy dat Godt oock ontmengelende het verweert
Dit heel schoone licht nam uyt der vieren heert
Oft dat en suyver wolck twaelf ur-lanck was gestreckt
By het vochtich water, en daer over uyt gereckt
Dees vier vlammende torts, die vlamt voor ons gesicht,
Wij weten zoo Godt eerst sprack : Het verschyne nu licht.
't Selfste quam terstont voorts sonder langer te beyden
Ende is van het doncker lichtverdichlyck gescheiden
Versl. 1922
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Verlatende tduyster vuyl-houwelyck roucleet
Heeft daer voor aengetrocken den rock licht bly en heet.
0 Lichtsbrandt, God groet U, syt gegroet heylighe tortze,
Die dagelyckx verdrijft sonder eenige fortze ;
Alle droefheid en vrees', verdwijnt den donckeren nacht
Ghy jaecht de moordenaeren door schrickingh uit de gracht;
0 wereldsche Lampe, ó moeder der waerheyt,
0 oudste dochter Godts, ó lieflijcke claerheyt,
Stautelyck mach ick segghen ghy syt zeer goedt en schoon
Want Godts claer siende oogh' voor sulckxs u stelt tentoon,
Die u selfs heeft gemaeckt en kan U niet volprysen
Met stil soete woorden die uyt synen mondt rysen.
Maer aengesien dat men geen genocht kan voelen
Van dienen middelertijt weynich laet vercoelen,
F. 10 v. En alleen sulck van heylighe vreed' kan weten,
Die zeer langhen tijt in d'oorloghe heeft geseten,
Raven vlieghen daer bij de swanen fier swemmen
Salmen 't fel swart en tsneeuwit alderbest herkennen
Soo maekt des werelts bouwman door syns oordeelscracht
Dat nae de nacht de dagh volgkt en den dag nae de nacht.
De nacht heeft des daeghs droochte een mate beset,
Maeckt den hemel vochtig en onze beemen (1) vet,

De nacht leydt onsen arbeyt wech als metser handt,
Begraeft onse sorgh', geeft onsen druck bestandt,
De nacht is die ghene die stilte af doet druypen,
In menschen en dieren den vaeck met ruste cruypen ;
De nacht verduysteret al, met haere swarte wolcken
Tot een stil rust der beesten jae van alle volcken.
0 soete nacht, sonder U, en waer 't menschen leven
Anders niet dan een hel, ende noch daer beneven
Soud' ons lichaem en hert van pyn, haet ende nydt
Gierigheyt, hondert dooden, nimmermeer syn bevrydt.
0 nacht ghy beneempt het geveynst mommen aensicht,
Dat in dit werelts spel elck een draecht in tghesicht.
Soo langh' als de dagh schynt; door u, ó duyster nacht,
Is herder ende Coninck al van eenderley macht,
Rycke ende arme, Griecken oft Barbaren,
Patient oft rechter int recht heel vervaren,
F. 11 r. Meester, vrouw, knecht en maert, schoon leelyck, sot oft wijs,
Syn van de donckre gestelt tot eenen prijs.
Sayers, mayers, cruyers, jae aldie moeten wercken
Door de ruste des nachts, heur leden weer verstercken.
(1) Guérets.

- 735 Den landtman, die des daghs groote hitte verdraecht,
Slapende int stroyt-velt sware moyte verjaecht,
Liggende gestreckt by syns liefst verslaefd'armen
Als groote coelte compt deen dander verwarmen;
Die leerionghers alleen van de neghen maeghden
Weet ick wel dat altijts groote sorghe draeghden
(Terwijl dat de nacht, met haer vlugelen vocht
Omhelsde dit geheel, en bedekte de locht.)
Om eenen schoonen wech effen te bereyden
Die der menschen heten snellyck soude leyden
Als men eenen vlugghe tot aen den hemel boven,
Soeckende door lofsanck eewlijck God te loven.
Ick wachte reedt bynae dat d'urwerck soude slaen
De laeste ur van den dach om tsavents oock te gaen
Rusten van den arbeyt, maer ick en heb nauwelyck
Den dageraet sien comen dan van verre flauwelijck
En onder de handt wast myn werck hoelanckx hoe meer
Want voor mijn ooghen compt denghelsche schaer, ó Heer.
Waer dan Godt de selve op desen dach oock maeckte
Onder den naem des hemels oft vier datter blaeckte'
Oft dat sy voorts quamen met die fray vercieringh'
Die tfirmament beviert, met emailsche vieringh'
F. 11 v. t Sy oock dat over lanck heur geboorte was geboren
Jae voor swerelts wesen menighen tijt te voren
(Want ick en wil voerwaer geensins hertneckich blyven
Door opinischen waen, die niet en kan bedrijven (1).
In dinghen die daer gaen gheel buyten ons verstande
Waer in dat tseckerst' is, te blijven ignorant.)
Engelen, ick geloof dat Godts vingeren machtich
Overlanghx U schiepen, door syne wijsheyt crachtich
Vlytich, vry, schoon en goedt, onnoosel, onsterfelijck
Jae van sulck een wesen dat s' Vaders is gelijck.
Maer als door Coninckxjongst eenigh' gesteit in staet
Dikwils dan teghen hem thoonen rebel en quaedt
Sonder oorsaeck alom sayen int vredelyck landt
Een onsterfelyck' oorlogh' die dat heel stelt in brandt
En daer nae sy selfs rechtelyck moeten daelen
Soo leech als sy uit hooch meynden 'tal te halen,
Diesgelycke wergeesten hebben haet gedreghen
Teghen deewich wesen waer van sy hadden cregen
Heur leven ende siel maer die te vergeefts meynden
Syn croon hem te nemen en themelryck te scheynden.
(1) Hierbij staat ook het rijmwoord " beclyven ".
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Maer hy die noyt en was ontwapent van den donder
Heeft dese oproer geesten, die 't bovenst stellen onder,
Haest verstroyt in de locht, oft in der leechten fel, (1)
Want waer Godt niet en is daer is alom de hel.
F. 12 r. Dit betoovert volck, hooverdich en rasende,
Heeft ten minsten creghen dit voordeel dus dwasende
Dat sy hoe ver de hel van hemel is weten
Want sy met eenen spronck 't selfst hebben gemeten.
In stede dat Sathan en synen hoop soud' crijghen
Door desen val profijt, neder buygende nyghen
Is heur stoudtheyt gewassen, daer by oock heur straf,
Slachtende de Lezardts, die gecapt als het kaf
Nochtans den kapper dreyghen ende meer ontsteken,
Jae toonen oock noch selfs stervende hun te wreken.
Daer naer en heeft den geest aller duysterheden
Met dAlmachtich Godt oyt kunnen staen in vreden,
Maer heeft altyt gesocht syn eer te verdrucken
Syn kerck tondergraven, in stucken te rucken
Al wat syne daden brenght in memorie
Oft eenichsins aengaet syn hooge glorie,
Soeckende syn vaerschip t'ontnemen den pijloot
Te nieten tregiment van dit schoon lichaem groot.
Maer nu en t'allen tijden heeft die godtheyt gewoont
In sulcke seker plaets, als heur daer gheen en thoont
Daer leeren en geschut, mijnen en pracktycken
Voorwaer heel syn te swack om neffens te strycken
F, 12 v. Ick laete dan noch staen, d'onwinlyck te breken,
Maer siende dit den vyandt soeckt ander trecken
Aengesien dat hy thooft niet en kan hinderen,
Soeckt met alle listen, tlidt te verminderen,
Latende de block staen, houdt dapper af de tack,
Ende en soeckt anders niet dan 't al te macken swack.
De Jager oft visscher noch eenich vogelaer
En legghen sulcke laeghen hier ghinder oft daer
Met hun stricken, netten, oft met hunne terre
Den vogelen, visschen, beer, swijn, oft den verre
Als doet de boose gheest, die henen weder vlieght
En gebruyckt veel gereckxs daer me by veel bedrieght
Jae die selfs altyts (die) niet doen dan bedrieghen;
Want tis den selven geest die niet en kan dan lieghen,
Met lieflycke ooghen weet hij te betrappen
Den jeughdighen jonghelinck ende te beclappen
(1) Tweede rijmwoord : " snel ".
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Den gierighen woeckeraer, voor val dient hem syn ghelt,
Met een gratieux onthael by princen hem oock stelt
Die hy dan heel verleydt met eergiericheyts geest,
En met ydel leeringh wint hy noch aldermeest,
Die nu wereltsche goedt met de voeten treden
En ryckdom verloren sijn met cleyn tevreden,
tGheloof jae tGheloof dient selfs oock tot een clip
Voor desen bedrieger want hy brenght aen de wip
De devootste geesten, vercoopt hun veel fluyten
Tot dat hy se dwinghen ende vast kan sluyten,
F. 13 r. Fluyter die men wel mach by de risp ghelycken,
Die welrieckende cruyt de hoven door wech strycken,
De fruytboomen berooft van heur bloyende topkens
En verandert die in vol vergifte-t'sopkens,
Wie en souden toch niet heel wesen bedroghen
Door de grouwlyck valsche boosheyt doortoghen
Daer dese nacht-prince mede compt voorts geslopen
En in doode leden van veel beelden gecropen,
Die van houdt, coper, steen oft goudt staen opgerecht.
Welck hy heeft doen sprecken al waert met voos oprecht
Ende voor den coninck van den dooden opstaen,
Voor hem te segghen hoe Godt t'volck soude slaen?
In Ammonssteenen beelt heeft hy oock geseten
Den verblinden geclapt t'gheen dat sy wilden weten.
Wie soude' niet syn verleijdt door dien die kan maeken
Van het taxken een slangh'? doet vallen op de daecken
Vorssen ende padden? verandert t'water in bloet?
En brenght oock te niet het groyende aerdtsche goedt ?
Want soo by eenen geest is. soo Biet hy onsienlyck
t'Gheen dat groothansen doen; gevoelt hoewel onvoelyck
Heur vierighste begherte : ende als een rechter quaedt,
Loos, boos, doortrapt en scalck oordeelt hy van der daedt,
En om d'aerdichste geesten oock heel te verbotten
Hun ooghen te blinden brenghen die in syn cotten
F. 13 v. Voorseyt van te voren t'gheen hy selfs wil uyt rechten
Om daldersubtijlste in syn stricken te vlechten.
Is dat den wijsten man compt binnen corten tijt
Nae den gemeynen loop levende terstont tot strydt
Teghen die haeste doot, en syn lichaem te swaer
Is om des geests beroerten lichtelick te vliegen naer
Nochtans door der planten oft der metaelen tracht
Voortsbrenght duysent daden, gedaen als door Godtsmacht,
Wie sal dan eenichsins oock daer aen twijfelen
Dat door der geesten handt comen te rijfelen

-- 738 Somtyts fraye wercken die niet en schynen menschelyck?
Aengesien dat de geesten altoos sijn onsterfelyck
En tversoeck hun by brengt een zeer goede kennisse
Van dat verborghen heet onder verholenisse,
Het moyelyck lichaem en gheeft hun gheen belet
Om haest te volbrenghen tvoorgenomen opset.
Niet dat sy waer sy willen hene moghen varen
En daert' hun oock belieft seynden hem wer-scharen
Om d'aertryck te verslinden, ons lichaem en gemoet
Met gewelt te quellen, alzoo 't hun best dunck goedt;
Godt houdt se inde boyen syner macht zoo vast,
Dat sy niet en konnen t'eenighen tijt gepast
Den sloetel vercryghen sonder synen oorlof,
Die hun soude ontsluyten dezen grooten velthof.
F. 14 r. T'is door syn vry geleydt, dat der loghen geest
Achab daer verleyde ende heeft opgeceest
Om obstinaet te veghten teghen die van hem nemen
Kost syn afgodtsche siel ; met syn helighe paspoort
Heeft bij den goeden Job gevallen aan het boort.
Syn knechtschap gedoot en by 't verlies van goedt
Heeft hy noch by gevoecht t'verlies van t'naeste bloedt,
En heeft hem over thooft scha by scha gegoten.
Daerom heeft d'eewich Godt dicwils heel ontsloten
Van dit duyvels gespuys, om somtyts te beproeven
d'Aldersterckxste geloof, den blyde te bedroeven,
Dwaeldranck oock te schencken die de dwaelspys soecken
Ende als dwaes-geesten-dul omsoecken (?) alle hoecken.
Maer gelyck desen hoop die God is afgeweken
By tyrannen hen voecht tegen de goy' hun steken,
Soo compt donnoosel rot, dat gheensins en heeft sin
Te hooch te gaen climmen, leech dalen noch veel min ;
Seer vlytech het treedt henen daer het Godts goedheyt seyndt,
Want des selfs t' voornemen en streckt tot ander eyndt
Dan om tallen tyde Godts glorie te verheffen.
Gheen onbehoorlyck begheerte sal in hun hert' treffen,
Godts almachtichs gesicht is heure beste spys,
t Verloren schaepkens tranen, dat heel onwys
Verdoolt en weder vonden is, heuren besten dranck ;
Den eergierighen geest van allen menschen zeer cranck
F.14 v. En soeckt niet dan te hebben veel schepters in de handt
En dagelyckx te cryghen, by 't ryck noch meerder landt,
Maer dees daerenteghen en haecken nae groot' eer,
Heur ruste ligt in arbeyt, en in dienst van den Heer.
Want Godt en heeft zoohaest t'woordtken niet gesproken
Oft door syn goedt gepeys eenig gedacht doorbroken,

739 Met thooft maer eens geknickt, om yet hoochs donderwinnen,
Dese dapper posten, en syn daer terstont binnen,
Elck een tegenwoordich by der handt, en gereedt,
En t bevel des heeren volbracht (eer men dit) weet.
Deen met vliegende loop heeft Agars wech vercort
En in syn (?) bedroeft hert heylighen troost gestort,
Dander heeft Isaacs heyr trouwelyck door geleydt,
Dander Jacob gebrocht uit landt zoo 't was voorseydt,
Dander goeds medecyn, in als wel vervaren,
Heeft de blinde ooghen heel licht doen verclaeren
Voor Tobias stockoudt, dander met groot jolyt
Bootschapt binnen Nazareth, dat op eenen tijt
Een Joffrauwe t'samen moeder en maeght sal wesen
En ons sal baren tot onses druckxs genesen
Heur vader ende soon heur bruyghom en broeder,
Jae dat oock begrypen soud' haer vruchtbaer moeder
Die dit geheel begrijpt en haer med' heeft geschapen.
Dander dient hem seer cloeck, met handen, voeten, wapen
F. 15 r. In de wilde woestyn doen hy daer was gequelt,
Deen bidt hem dat den kelck van den vader gestelt
Door hem sy gedroncken voor t'wasschen onser sonden.
Dander hebben vraukens, (die sochten maer niet vonden
Het begraven lichaem) geseyt eis verresen
En t'heeft aengenomen een nieuw ander wesen.
Dander buyten de hoop oft sonder eenig wenschen
Heeft Sint Jans geboorte voorseyt allen menschen.
Deen om te volbrenghen t'gebodt van Godt den rechter
Heeft van Israels schapen geleydt heuren vechter.
Dander in corten tijt heeft versleghen
Alle d'oudste lonen in de Egyptsche wegen
Ende is van die huysen haestelyck afgeweken
Die voor aen de posten hadden schaepsbloet gestreken.
Dander heeft voor Solym wel op een ur (gemayt
Senacharibs boosen weerdt), die qualyck had gesayt
Alom syn afgoden, selfs hemel niet en spaerde
Want hyse voor schepper des hemels ryckx vermaerde (1).
De soldaten hadden die stadt zoo heel omcingelt
Ende aen allen kanten besloten ende omringelt
Dat er niet een musken schier uyt en koste vlieghen
Dat de scherpe wachters had kunnen bedrieghen.
De Coninck Esechias als een wys prince
Stelde de plunderingh' van syn heel provincie
(1) De 10 volgende verzen staan tweemaal in het hs., de eerste
maal doorgehaald wegens het vergeten van een vers.

- 740 F.15 v. Claerlyck voor syn ooghen, de lichaemen verslagen
De doot van syn zoonen, het carmen en clagen
Van de jonghe dochters die worden geschoffiert,
De tempels afgebroken, Godt nergens geviert,
Deckt syn hooft met assche met den sack syn borst
Roepende tot zijn hulp den goddelycken vorst
Die syn bede verhoort ende syn pylen schiet
Teghen de felle rotten dewelcke hy uytwiet.
Want tewijl zij laghen gerustelyck en sliepen
By heur lieder rondt-huys eer dat zijt doen ontliepen
Godt sendt eenen schermer met sulcken starck geweir
Het welck met synen slach versloech het gansche heir
Noch van gheender syden ymandt die werslaet vindt
Iae trefte door de wapens als dweers door eenen windt.
F. 16 r. Yegelyck packt hem op vluchtende met hoopen
Maer hun vlucht was te traech om sulcken mes tontloopen
D'welck men sach inder locht sonder arm cleyn oft groot (1)
Brenghende sulcke menicht' op eenen nacht ter doot,
Soomen vande moolens siet drayen het wit lijwaet
Sonder te kunnen sien hoe de windt daer in slaet.
De daegeraet en was noch schier aengecomen
Oft den Hebreuwschen wachtman en heeft voorgenomen
Van de stadt te besichten watter om was gegaen
Vant dat hy hondert duysent vijf en tachtich verslaen
Van 'en afgodendienaers. Zyn hert verblyt van binnen
Siende veel verwonnen, maer niet diese kost winnen.
Beschermers der salighen, schutters van onse wacht,
Bystaenders, herauwten, boden by dach en nacht
Van den grooten Heer, die t' water doet vlieten
En over de hoochste steenrotsen kan ghieten,
0 gemeyn taelmans voort aerdts en t'hemelryck,
Godt geeft my te worden uwen wesen gelyck
Langer soud' ick volgen uwen vlieghenden ganck
Maer hebbend' aengenomen een reyse swaer en lanck
Ick sorgh' wild' ick int eerst te veel weechs aflegghen
Thert my sou begheven int climmen over hegghen,
Aengesien dat de reyser die lust heeft om te sien
De muren van veel steden, manieren van lien,
Grootelyck hem vervoordert is dat hy daer vermach
Van 't lantschap syner wooningh' trecken den eersten dach.

(1) Andere rijmen : " eenighe armen groot " en " vliegende root ".
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PLECHTIGE VERGADERING
van 2 juli 1922.

Te 101 /2 uur vergaderen de heeren Leden
in het eere-salon der Academie.
Zijn aanwezig de heeren OMER WATTEZ,
bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder ;
de heeren : Karel de Flou, Dr. L. Simons,
Prof. Ad. de Ceuleneer, Gustaaf Segers, Kan.
Am. joos, Is. Teirlinck, Prof. Dr. J. Mansion,
Prof. Dr. L. Scharpé, Prof. J. Vercoullie, Mr.
L. Willems, Prof. Dr. A. Vermeylen, Dr. A.-J.-J.
Vandevelde, J. Jacobs, K. van de Woestyne en
Dr. M. Sabbe, werkende leden;
De heeren Dr. Frans van Cauwelaert, Herm.
Teirlinck, Prof. Dr. F. Daels, F. V. Toussaint
van Boelaere, briefwisselende leden;
de heeren Mr. J. Muis, en J. Salsmans, nieuw
verkozen briefwisselende leden.
De heeren Dr. Hugo Verriest en Kan. Dr.
Jac. Muyldermans lieten zich verontschuldigen.
Zijn verder aldaar aanwezig, de heeren :
Firmin van Hecke, onderbestuurder aan het
Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, vertegenwoordiger van den weled. heer Minister; —
Dr. Karel Barbier, van Veurne, die in den loop
van dit jaar aan de Academie een som van
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50.000 fr. schonk, waarvan de kroozen zullen
dienen tot het aankoopen van Nederlandsche
werken, als prijs te geven aan de leerlingen van
Athenea en colleges, welke uitmunten in de studie der natuurwetenschappen; — Z. E. H. Maurits
de Baets, vicaris-generaal, vertegenwoordiger van
Z. D. H. den Bisschop van Gent; A. Slier,
volksvertegenwoordiger; C. van Damme, bestuurder van de Landbouwhoogeschool van den
Staat, te Gent; — Ridder P. de Corswarem,
bestuurder te Bilsen, bekroond in de Academische
wedstrijden; — 0. Roels, voorzitter van de Jury
van den Boury-wedstrijd.
*
**

Te 11 1/4 uur worden de genoemde heeren,
samen met het Bestuur en de Leden der Academie, door den pedel naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het Bureel : OMER WATTEZ, bestuurder, Dr. LEO GOEMANS, onderbe
stuurder, en Dr. FRANS VAN CAUWELAERT,
briefwisselend lid.
Verder zijn nog aanwezig : Pater Joz. M.
Arts 0. P.; — Dr. Fr. Baur, leeraar; — Br. Bernard, leeraar; — Edm. Blanchaert, student; —
P. Bruggeman, beambte; — L. Brounts, leeraar; —
Fr. Bundervoet, dagbladschrijver ; — Alex. Callant, letterkundige; — Pater L. J. Callewaert
0. P.; — A. Campers, rustend leeraar; — K. 0.
Caron en Ach. Claeys, schoolopzieners ; — Dr.

743 --r

A. Claeys, hoogleeraar; — Juffr. Colman, handelaarster; — 0. Dambre, student; — Al, de Beule,
beeldhouwer ; Christ. de Bruycker, secretaris
van het Stadslaboratorium ; — C. de Bruyne,
hoogleeraar ; Pater A. Dechamps S. J. leeraar ;
— H. de Clercq-Evrard en E. de Clercq, schoolopzieners; Flor. de Craene, onderwijzer ; —
Theo de Geest, leeraar ; — P. de Geest, postontvanger; — Frans de Hovre, leeraar; — Dr. C.
de Jans, ingenieur; — Jos. de jonckheere, apotheker ; — Dr. Paul de Keyser, leeraar ; — Luitenant-colonel de Leenheer; A. E. de Schryver,
advocaat. — Jos. de Vos, advocaat ; — Gustaaf
d'Hondt, stadsontvanger; — G. Duchéne, student; — Joris Eeckhout, letterkundige ; — K.
Ediers, beambte; — L. Elaut, student; Dr. Rob.
Foncke, docent te Brussel; — Rich. Goethals,
onderpastoor ; — H. Gooris, inspecteur; — Albert
Geysels, leeraar; — Dan. en Sylv. Hebbelynck, studenten; — P.Lagae, leeraar; —K.Lybaert,gemeen
teraadslid, voorzitter van de " Pers van Vlaanderen "; — A. Mansion, hoogleeraar te Leuven;
— Rom. Mayens, student; — E. Minnaert, oudhoofdonderwijzer; P. Pauwels, schoolopziener;
— Br. Philemon, leeraar; — Paul Ringoot, student
te Lebbeke; Pater Oswald Royen, minderbroeder ; ,-- Gaston Rombaut, leeraar ; — Pater P.
Schepens S. J. •--r Br. Arnold Seeldrayers, leeraar;
Kommandant C. Sevens; — Od. Soenen, bibliotheekbestuurder ; --r Dr. Schuyten, geneesheer te

— 744 —

Antwerpen; — Br. Theophiel, leeraar; Dr. Edg.
Tytgat, geneesheer, bijgevoegd hoogleeraar ; —
Kam. van Caeneghem, eere-schoolopziener ; —
B. van de Keere, onderpastoor ; — Hugo Van
den Abeele, secretaris te St.-Martens-Laathem;
Pater van der Reydt, S. J., leeraar ; A. van
der Linden, rentenier; — R. van de Veire, secretaris te Lovendegemi ; — G. S. van de Velde,
apotheker;
H. van de Velde, advocaat; --Joz. van de Vyvere, provincieraadslid; Mevr.
K. van Gardinge ; — Oscar van Hauwaert,
inspecteur van het Middelbaar Onderwijs ; —
J. van Hauwaert, leeraar ; — Fr. van Holle,
beambte ; .-- 0. van Iseghem, onderwijzer; —
Hendr. van Laetem, ingenieur ; — 0. van Malleghem, gepensionneerd advocaat-generaal ; —
Dr. Joz. van Mierlo S. J. te Drongen ; ^--- A. van
Overbeke, dagbladschrijver; — Herm. van Overbeke, beambte ; — M. van Poeck, hoofdonderwijzer ; — J. van Werveke, student ; — P. van
Winckel 0. P.; — Isid. Vergauwen, hoofdonderwijzer te Meirelbeke (statie); — B. Verhaeghe,
drukker-uitgever; Jos. Vermeulen, student; —
Willem Verniers, beambte; — Pater C. Vincken
S. J., te Drongen; — J. Viskens, leeraar; — V.
Wattez, postbeambte te Ledeberg; — E. Winsel, gemeenteraadslid; — verder de reporters van
Gazette van Gent, De Gentenaar, Het laatste
Nieuws, De Standaard, Het Volk en La libre
Belgique.
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Vanwege verschillende personen heeft de Academie
bericht ontvangen dat zij tot hun groote spijt verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen. Het zijn : de Weledele
Heer Minister aan Wetenschappen en Kunsten, die zich
echter laat vertegenwoordigen door den heer Firmin
van Hecke, onderbestuurder aan het Departement; —
luitenant-generaal Delobbe, bevelhebber der 1 Ste legerafdeeling ; — Z. D. H. de Bisschop van Gent ; — de weledele
heeren Gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen en
van de provincie Antwerpen; A. van der Stegen,
burgemeester van Gent; Graaf t'Kint de Roodenbeke,
senator; — E. Braun, J. Maenhaut, L. Pussemier en
F. van Ackere, volksvertegenwoordigers ; Kan. A. de
Bock, vicaris-generaal van het Bisdom; — E. W. Eeman,
rector der Hoogeschool; — Ph, de Munnynck, R. de
Saegher, J. Lampens en G. van den Bossche, schepenen der stad Gent; ^-- J. Casier, gemeenteraadslid; —
G. Celis, priester; — Cl. Ledegen, secretaris van Z. H.
den Bisschop; — A. Quicke, bestuurder der middelbare
school te Boom; — J" van de Wiele, te Kortrijk; — en
advocaat Jos. van Overbeke.

De heer bestuurder heet de aanwezigen welkom en houdt vervolgens een voordracht over
de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche
Academie; hij toont aan hoe met geringe middec
len te waardeeren uitslagen werden bereikt. Daar
van zijn een bewijs de lange reeks uitgaven der
Academie, op elk gebied van de Letteren, Kunsten
en Wetenschappen; de heerlijke Van Eyck- en
Dante-dagen in 1920 en 1921 gevierd. Zoo wil
de Academie steeds verder vooruit, voor het
welzijn van volk en vaderland.
Hij verleent vervolgens het woord aan Dr.
FRANS VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoor-
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diger, burgemeester van Antwerpen, briefwisselend lid der Academie, die spreekt over Taal en
Volk.
Spreker handelt over het verband tusschen
taal en volk, en bepaalt volgens vaste gegevens
het standpunt waarvan ieder doelmatige en duurzame taalpolitiek moet uitgaan.
De tegenstrevers zeggen steeds dat de taal
geen rechten heeft; rechtspersoonlijkheid heeft ze
niet, dat is waar ; maar hij die een taal spreekt
heeft het recht te eischen dat aan die taal een
bijzondere plaats worde ingeruimd in elke inrichting van het gemeenschappelijk leven; zij die het
taalrecht willen beperken tot eigen individueel
gebruik en voordeel, hebben het leven en de
bestemming der taal niet begrepen. Waar men
spreekt van taalrecht heeft het recht van de
gemeenschap den voorrang op het recht van den
enkeling.
De taal heeft een bovenpersoonlijk leven;
zij is als de geestelijke atmosfeer waarin de zielen
ademen, zij onderhoudt en doorvloeit o. z. t. z.
het geestelijk leven der gemeenschap.
De taal is de schatkamer waarin denkers en
dichters van een zelfde volk de voortbrengselen
van hun scheppenden geest hebben neergelegd;
zij is een familietrek die de uitwendige gelijkenissen . tusschen ons en onze voorouders in stand
houdt.
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De taal eischt de zorgen van al wie met het
welzijn van de gemeenschap is begaan : de beschaving van de gegoede of intellectueele standen,
welke niet wortelt in den diepen bodem van het
volksleven mist aan frischheid, verscheidenheid
en scheppingskracht ; en het geestelijk leven van
de volksklasse dat niet van boven wordt gevoed,
verarmt, verhardt en verkwijnt. Volwaardige,
vruchtbare volksbeschaving eischt gebiedend
eenheid van taal onder al de geledingen van een
zelfde gemeenschap.
Spreker besloot door aan te toonen welke
treurige gevolgen de miskenning dezer waarheden in Vlaanderen had gehad en hoe de geestelijke eenheid opnieuw hersteld kan worden.
Ten slotte doet de heer I. DE VREESE,
namens den Bestendigen Secretaris, de hieronder
volgende mededeelingen aan de hooggeachte
vergadering :
Van de prijsvragen door de Academie voor 1922
uitgeschreven, werden er twee beantwoord :
1°) Klankleer van het Hollandsch dialect. — Deze
prijsvraag werd eerst uitgeschreven voor 1915 en vervolgens aangehouden voor 1922. Eén antwoord werd
ingezonden, doch de drie verslaggevers zijn het eens om
te verklaren, dat het niet aan de verwachtingen beantwoordt en dan ook voor bekroning niet in aanmerking
komen kan.

2°) Vakwoordenboek van de Hoppeteelt. -- r Twee
antwoorden werden op deze prijsvraag ingezonden :
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beide leveren zeer verdienstelijk werk ; doch de keurraad,
bestaande uit de heeren Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr.
A.-J.-J.VANDEVELDE en ISID. TEIRLINCK verklaarde eenparig dat het werk, ingezonden onder kenspreuk Humulus.
non humilis, de voorkeur verdiende. Aan die verhandeling werd dan ook de prijs toegekend. Schrijver er van
is de heer Dr. JAN LINDEMANS, bestuurder van 's Rijks
hooger normaal Instituut voor Landbouwhuishoudkunde,
docent aan de Landbouwhoogeschool van Gent, te LakenBrussel, in samenwerking met den E. H. A. DE JAEGHER,
landbouwkundige te Poperinge, en den heer PAUL L INDEMANS, landbouw-ingenieur te Opwijk.
3°) Karel-Boury-Fonds. — De Academie vraagde
het op muziek brengen van de vijf in 1920 bekroonde
liederen. Vijf antwoorden werden ingezonden. De Jury,
samengesteld uit de heeren OSCAR ROELS, JEF VAN DER
MEULEN en FRANS UYTTENHOVE kon, tot haar groote
spijt, den uitgeloofden prijs aan niet een der inzenders
toekennen. De juryleden waren echter eensgezind om te
verklaren, dat de inzenders van de antwoorden met kenspreuk Hou ende trou en Aart Uyterhei een eervolle
melding verdienen. '-- De Academie sloot zich bij de uitspraak aan.
4°) Salsmans-Fonds. -- Liturgische boeken. --- Eén
antwoord werd ingezonden onder kenspreuk In splendoribus sanctorum, dat de liturgische boeken van vóór 1600
in de 0. L. Vrouwkerk te Tongeren behandelt. De heeren Kan. AM. JOOS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en
Dr. HUGO VERRIEST, leden van den keurraad, waren
het eens om het werk als hoogst verdienstelijk te prijzen
en stelden dan ook de bekroning voor. — De Academie
sloot zich daarbij aan.
Schrijver der verhandeling bleek te zijn : E. H.
Ridder PAUL DE CORSWAREM, Doctor in de Wijsbe-
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geerte, Baccalaureus in de Godgeleerdheid, thans bestuurder te Bilsen. Ik verzoek hem het hem toegekende diploma
te komen ontvangen.
5°) Aug. Beernaert-prijskamp. 5 de tijdvak : 19201921. — Voor dezen prijskamp werden zes en twintig
werken ingezonden. Daar de afgevaardigde der Regeering
eerst na de Juni-vergadering benoemd werd, was het de
Jury onmogelijk met het verslag klaar te komen. De uitslag zal eerst later kunnen bekend gemaakt worden.
6°) Brabanconne, Prijskamp voor het schrijven
van een Vlaamsch couplet der " Brabanconne ", dat
overeen zou komen met de officieel aangenomen Fransche
lezing van den heer Ch. Rogier. — De Jury samengesteld
uit de heeren 0. WATTEZ, Dr. L. SIMONS en Mr.
L. WILLEMS, kwam tot het besluit dat niet een van de
161 ingezonden antwoorden aan de vereischten van een
volkslied op de muziek der Brabanconne voldeed. De
prijs werd niet toegekend.
*
**

In haar vergadering van 21 Juni jl. ging de Academie over tot de verkiezing voor het lidmaatschap der
Academie.
De heer Mr. JOZEF MULS, advocaat te Antwerpen,
werd verkozen tot briefwisselend lid tot vervanging van
Dr. J. PERSIJN, tot werkend lid benoemd ;
de E. P. Joz. SALSMANS, te Leuven, werd insgelijks
verkozen tot briefwisselend lid, tot vervanging van Dr.
A. FIERENS overleden.
Tot buitenlandsch eerelid werd verkozen, de heer
Dr. J. F. M. STERCK, inspecteur van het Lager Onder
wijs, te Haarlem, tot vervanging van FELIX DE COUSSEMAEKER, overleden te Rijsel.
*

**
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Spreker herinnert vervolgens aan de leden der Academie welke sedert Juni 1921 overleden zijn :
Den 18 October 1921 ontsliep te Grimbergen de
heer Dr. A. FIERENS, een der jongste — hij was nauwelijks 40 jaar oud ^-- maar toch reeds een van de verdienstelijkste leden der Academie. Tot brief wisselend lid verkozen
op 18 Juni 1919, is hij slechts twee jaar lid geweest van
de Academie, maar op dien korten tijd heeft hij zooveel
blijken gegeven van werk- en wilskracht, en grondige
kennis, vooral op geschiedkundig gebied, dat zijn afsterven een groot verlies voor de Academie beteekent;
Op 8 April jl. overleed te Gent Baron NAP. DE
het oudste lid der Academie, benoemd bij haar
oprichting in 1886 door Z. M. den Koning, en bestuurder
van onze Koninklijke Instelling gedurende de Academische jaren 1888 en 1920. Zooals Prof. VERCOULLIE
terecht in zijn lijkrede zeide : " Veel is de Academie
verschuldigd aan het wijs beleid, de groote ervaring en
de onvermoeibare werkzaamheid van den dierbaren
afgestorvene, wien alleen de onverbiddelijke dood aan
de studie heeft kunnen ontrukken ".
PAUW,

Op 1 Juli 1921 had de Academie het afsterven te
betreuren van een harer verdienstelijkste buitenlandsche
eereleden, den heer FELIX DE COUSSEMAEKER, te Rijsel.
De heer DE COUSSEMAEKER was slechts 47 jaar oud en
werd eerst na den oorlog tot buitenlandsch eerelid verkozen. Fransch Vlaanderen verliest in hem een geleerden
bewonderaar van zijn oude taal, zeden en gebruiken ;
Vlaanderen en België een warmen vriend.
Hun aandenken zal in den schoot der Academie
steeds in eere gehouden worden.

De heer Bestuurder sluit de vergadering met
een woord van warmen dank voor al de aanwe-
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zigen, onder welke hij vooral begroet Dr. K. Barbier van Veurne, den milden schenker van eene
gift van 50.000 frank voor de verspreiding van
wetenschappelijke werken onder de studeerende
jeugd. De vergadering juicht die woorden toe.
De voorzitter brengt daarna een bijzondere hulde
aan de overheden en aan de talrijke dames welke
de vergadering met hun zeer gewaardeerde tegenwoordigheid vereeren en aldus blijk geven van
hun belangstelling in de werkzaamheid der Academie.
De vergadering wordt te 12 3/4 uur gesloten.

TOESPRAAK
DOOR
OMER WATTEZ,

Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie.

GEACHTE TOEHOORDERS,

Het is thans de tweede maal dat ik hier optreed om,
volgens de traditie, de plechtige openbare vergadering der
Academie te openen met eene rede. Verleden jaar deed ik het
in de plaats van onzen hooggeachten bestuurder, professor
Lecoutere, ons hetzelfde jaar door den dood ontrukt, en wiens
verlies wij oprecht betreuren.
Een jaar is spoedig verloopen en ik was eenigszins verlegen met de keuze van een nieuw onderwerp, dat ik met voordeel
in uw geëerd midden zou kunnen behandelen. Ik dacht er
dikwijls over na en de tijd bracht raad. Ik meen niet beter te
kunnen doen dan u te spreken over het werk onzer Academie.
Gij allen, dames en heeren, die hier heden gekomen zijt
en onder dewelken ik er vele ontwaar, die wij elk jaar in onze
openbare vergadering aantreffen, zult zeker wel weten waarin
dit werk bestaat en waarvoor het moet dienen. Het wekt gewis
uwe belangstelling op. Maar velen in den lande schijnen dat
niet te weten. Anderen willen het niet weten, hechten liever
belang aan de vinnige aanvallen, waarvan de Academie nu en
dan het voorwerp is, en meenen dus dat er reden bestaat voor
af breuk en spotternij.
Lazen wij niet onlangs in een onzer Vlaamsche dagbladen,
die zoogenaamd alle uitingen van het Vlaamsche leven genegen
zijn, dat de Academiën een stuk zijn van den modernen staat,
zooals de Te Deum's, de militaire paraden en de decoratiën.
Er zijn inrichtingen, voegde de naamlooze schrijver van
het stuk er bij, die heel wat schadelijker zijn en nog meer geld
kosten.
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Wij, die nu trachten zoo goed mogelijk de taak te vervullen, ons door de Academie opgelegd, in dewelke wij door
verkiezing als leden werden aangenomen, zouden misschien
wel doen op zulke kwinkslagen niet te antwoorden.
Maar niet antwoorden is in de oogen van velen stilzwijgend schuld bekennen. En dat kunnen wij ook niet doen. Wij
mogen niet immer onverschillig blijven bij die herhaalde stoa
ten van wege Vlamingen, zoogezegd Vlaamschgezinden, tegen
de eenige zuiver Vlaamsche officiëele instellling, die wij tot
nog toe in ons land bezitten, in afwachting dat andere komen,
die ons plechtig in de troonrede van 1918 werden beloofd,
en die met onze Academie moeten samenwerken tot onderhoud
van hooger Vlaamsch geestesleven in het land.
In 1911, toen wij het vijf en twintigjarig bestaan onzer
Academie vierden, stuurde ons het leeraarskorps der Gentsche
hoogeschool een adres van gelukwensching, waarin wij het
volgende lezen :
— " Het zijn vijf en twintig jaren geweest van ernstigen,
veelzijdigen, noesten, liefderijken arbeid op het uitgestrekt
gebied der Nederlandsche taal- en letterkundige wetenschap,
een arbeid die een aanzienlijke plaats inneemt in de bedrijvigheid van het vaderland; getuige dien rijken oogst van werken, waardoor de Koninklijke Vlaamsche Academie naast en
met de Hoogeschool medewerkt aan het bevorderen van het
wetenschappelijk onderzoek en aan het verrijken der menschelijke kennis. De Gentsche hoogeschool verheugt er zich in van
harte dat haar eigen onderwijs in zoo menig opzicht wordt
aangevuld en gesteund door de werkzaamheid der Koninklijke
Vlaamsche Academie, wien zij heil en bloei toewenscht tot
meerder eer en glorie van ons geliefd vaderland. "
Zoo staat er te lezen in het stuk, onderteekend door den
rector De Brabandere.
Zijn dat alles ijdele complimenten, of is het ernst en
waarheid ?
Is het waar dat Academie en Universiteit elkander volledigen ?
Ik meen bevestigend te mogen antwoorden. Ze zouden
het nog meer doen, beter en degelijker, indien zij met denzelfden
geest waren bezield, werkten met dezelfde taal als voertuig der
gedachten, de taal van het Vlaamsche volk, waarvoor eigenlijk
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de Hoogeschool der hoofdstad van Vlaanderen zou moeten
bestaan.
De Universiteit vormt de geesten, wijst den weg aan
degenen, die zich geroepen gevoelen tot de wetenschap, tot
het wetenschappelijk werk. De Academie bekroont degenen,
die gewerkt hebben, zendt hun werk in het licht, niet alleen
voor geleerden, maar ook voor weetgierigen onder het volk.
Ik wil u bewijzen dat de Koninklijke Vlaamsche Academie
zulk werk heeft verricht. Voor redenen, die ik u reeds heb
gezegd, zal ik vandaag wel moeten eene rede pro domo
houden.
Of ons werk " schadelijk " is, zal dan blijken, als wij met
den naamloozen steller van de strafrede tegen de Academiën
in 't algemeen aannemen, dat haar een zekere graad van
schadelijkheid kan aangerekend worden.
Doch vooraleer over 't werk onzer Academie te spreken,
wil ik u uit eene vroegere openingsrede eenige regelen aanhalen die hier te pas zullen komen. Zij luiden als volgt :
— " Nog altijd hebben velen een verkeerd denkbeeld van
hetgeen een Academie zijn kan en zijn moet. Doordien ons
publiek nauwelijks van eene andere heeft gehoord dan van de
Académie frangaise, " ce grand salon officiel et central '' (het
woord is van Taine), heeft men zich in de buitenwereld, bij het
stichten onzer Vlaamsche Academie, deze al te veel voorgesteld als een gezelschap van letterkundigen, een genootschap
waarvan het lidmaatschap een hooge eer zou zijn, minder of
meer eene officiëele erkenning van " letterkundige " verdiensten;
als een prijsvragen uitschrijvend en prijsvragen bekronend
lichaam, dat, evenals vroeger de Fransche Academie, het taalgebruik zou regelen en vaststellen, en waar men verder eenige
oratorische spiegelgevechten zou leveren ten vermake van de
toehoorders. Doch dit is een opvatting, die sedert lang verouderd is. Als ik mij niet vergis, dan is de Académie f rangaise
op dit oogenblik en reeds sedert lang eenig in haar slag. De
talrijke officiëele geleerde genootschappen, die sedert het jaar
1700 gesticht werden, hebben bijna uitsluitend het beoefenen
en het bevorderen van de beoefening der wetenschap tot doel.
Ten gevolge van de omstandigheden, waarop het niet noodig
is nader in te gaan, en waaraan ook weinig of niets te veranderen valt, hinkt onze Academie op twee gedachten : zij geeft
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een gedeelte harer beschikbare " zetels '' aan de " woordkunstenaars '' en een gedeelte aan de dienaars der wetenschap. "
Tot zoo verre de meening van een mijner voorgangers.
Als ik nu mijn meening mag uitspreken, zal ik zeggen dat
ik het eens ben met dien redenaar, dat de Academie niet moet
zijn " un grand salon officiel et central '', waarmede zoo dikwijls
den spot werd gedreven, een soort van Vanity Fair, een
verkoopplaats van wereldsche ijdelheid.
Maar uitsluitend moet het ook niet zijn, gelijk hij zou
wenschen : " een middenpunt van ernstige en wijd verspreide
wetenschappelijke werkzaamheid ".
Dat doen de Academiën, die niet anders begeeren te zijn
dan geleerde genootschappen, die in betrekking zijn met
dergelijke inrichtingen in het land of in den vreemde.
Onder het volk zijn ze dan zoo goed als onbekend. Ik heb
hooren klagen over die onbekendheid in eene feestrede, gehouden door een minister bij de viering der 150 ste verjaring der
Académie royale de Belgique.
Het is ook niet te verwonderen dat het volk alleen hoort
spreker van de Académie frangaise van Parijs, die, laat het
mij maar noemen : mondaniteit niet uitsluit, en van zich doet
spreken in de nieuwsbladen, die meer de Academie ophemelen
dan er meë spotten. Het is een feit dat hare faam en door hoog
wordt gehouden.
Andere Academiën, die alleen geleerde genootschappen
willen zijn, bekommeren zich niet over het volk noch over de
pers en hare lezers. Zij doen rustig en stil hun werk voort ;
maar zonderen zich daardoor ook af in eene soort van " tour
d'ivoire ", gelijk Sainte-Beuve zei.
Is het goed zich op te sluiten in zoo'n ivoren toren, alleen
maar genaakbaar voor hen die ook ergens in ivoren torens
wonen ?
Ik denk het niet. Wij leven nu niet meer gelijk " feodale "
heeren, waarmede Sainte-Beuve de romantiekers van zijn tijd
vergeleek, toen hij dat schreef ; wij leven in een democratischen
tijd, in eene soort van glazen woningen, waar de menigte ook
al eens komt kijken zonder daarom altijd het beste te zien. Zij
ziet dikwijls maar het uitwendige, de schittering en den schijn.
En daaruit volgt dat men eene Academie al eens hoort verge-
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waarbij men dan nog laat verstaan dat het schadelijke instellingen zijn.
Laten wij nog te veel in salons noch in ivoren torens
verkeeren.
Was de Académie frangaise, door Richelieu gesticht, een
" salon ", en is elk lid van deze instelling er prat op zijn literair
werk in de wereld te zenden met den vleienden titel van
" membre de I'Académie francaise ", de Fransche kultuur heeft
er zich niet slecht bij bevonden.
Dat " salon " is de wereld door bekend, oefent invloed in
alle middens, op de geletterden als op het volk, in andere
landen als in Frankrijk.
Is de zuivere wetenschap daardoor gebaat ?
Weinig of niet ; wij moeten het bekennen. Maar de wereld,
zelfs de intellectuëele wereld, leeft niet alleen van zuivere
wetenschap, in kleine cenakels beoefend ; maar ook wel van
schoonheid, van esthetische aandoeningen, die de wetenschap
niet sceptisch kan noch mag verwijderen.
Ik wil duidelijker spreken. Wij hebben in de laatste tijden
in de Koninklijke Vlaamsche Academie, buiten onze gewoonte,
twee plechtige gedenkdagen gehad. De Van Eyck-dag en de
Dante-dag zullen ons nog zoo gauw uit het geheugen niet
gaan. Intectuëelen uit alle deelen van het land kwamen toegestroomd, derwijze dat deze feestzaal veel te klein was om ze te
kunnen bevatten.
Hebben deze twee plechtigheden, opgeluisterd door kunstmuziek van oude meesters, aan onze wetenschappelijke werking
geschaad ? Volstrekt niet ; wij hebben er goed werk meé
verricht.
Ik meen dit ook op die wijze eene Academie eene richting
kan aanduiden voor het geletterde en beschaafde volk. Zij is
dan een brandpunt, waaruit het licht kan stralen over dit volk,
in plaats van het licht door schermen af te sluiten, alsof men
bang zou zijn dat het anderen te sterk zou verlichten.
Of zou het misschien beter zijn het volk maar over te
laten aan al de grove, zinnelijke, weinig veredelende uitspanningen, over welke wij zoo dikwijls weeklagen en aan dewelke
dezelfde bladen, die soms met Academiën den spot drijven,
zooveel kolommen proza wijden.
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Zijn wij door de viering van die twee gedenkdagen — voor
onze onsterfelijke Vlamingen, de gebroeders Van Eyck en
voor den grooten Dante — eenigszins den weg naar de
Academie-salon opgegaan, de Academie, centrum van wetenschappelijken arbeid, heeft er niet door geleden.
Maar deze wetenschappelijke arbeid is niet genoeg bekend;
en het is wel wat de schuld van het stelsel van den " ivoren
toren ''. Het volk weet er niets van. Geletterden in ons land
vermoeden er het bestaan niet van. Ze weten alleen dat de
Academie vergaderingen houdt, waarover elke maand enkele
regelen in een Of twee nieuwsbladen verschijnen.
Andere personen, waaronder notabelen, negeeren soms
het werk der Academie, omdat zij zich nog nooit de moeite
hebben gegeven een blik te werpen op de lijst harer uitgaven.
In hoogeren kring, tijdens den oorlog, werd eens in mijne
tegenwoordigheid gezegd tot een minister, dat de Koninklijke
Vlaai ische Academie niet had beantwoord aan hetgeen men
zich er van had voorgesteld en onder hare taak was gebleven.
Er was namelijk spraak van Vlaamsche rechtstermen voor
een militair strafwetboek in onze taal.
Ik liet het woord, door een magistraat uitgesproken, niet
koud worden vooraleer te antwoorden, en ik drukte mijn spijt
uit aan de vergadering — de Belgische regeering was toen in
Le Havre --- haar de lange lijst der uitgaven van de Academie
niet te kunnen voorleggen, dat er zelfs een werk op voorkomt
over Belgische militaire strafrechtspleging, dat aan 't front
zeer dienstig had kunnen zijn.
En zoo gaat het hier dikwijls. Wat men niet kent, loochent
men, negeert men, en laat aan anderen gelooven, die het zouden
dienen te weten, dat het niet bestaat. Wij hanteeren soms zoo
lichtzinnig het wapen der ironie.
Onder Vlamingen bewijst men elkander al eens van die
diensten, die een voortreffelijk wapen zijn in de hand van
degenen, die ons geen Vlaamsche kultuur willen gunnen, als
zou België daardoor bedreigd zijn in zijne eenheid.
Arme stumpers! België staat sterker door zijne dualiteit in
kultuur dan door eenheid, die veel van " Culture latine " spreekt,
de V laamsche kultuur uitschakelt, al is zij eeuwen oud, op
eigen grond geboren, en al heeft zij eene proef doorstaan, die
de wereld kan waardeeren.
Versl. 1922
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Onze Koninklijke instelling beschikt nog niet eens over
het vijfde deel der middelen, welke in België aan de zuster-academiën in de Fransche taal ten dienste staan.
Zij telt vijf en dertig leden, vijf en twintig werkende en
tien briefwisselende. De Académie royale de Belgique heeft
drie klassen, elk met dertig werkende leden en tien briefwisselende : De Académie de médecine bestaat daar nog nevens,
en om het stel te volledigen heeft men er onlangs nog eene
Académie de langue et de littérature frangaise bijgevoegd met
evenveel leden als de onze.
Dat maakt drie Academiën voor eene. Met alle moeite
kregen wij de onze ; gelijk we nu met veel moeite eene Vlaamsche hoogeschool moeten veroveren.
^
^ *
Maar met wat onze Academie werd gegund, heeft zij goed
werk verricht.
De lijst harer uitgaven beslaat drie bladzijden groot 8°
dichten druk, die telkens op den omslag der nieuwe uitgaven
wordt herhaald en aangevuld. Ik meen dat het goed zou zijn
lijsten op afzonderlijke bladen af te drukken, die beter kunnen
medegedeeld of verspreid worden.
De uitgaven der Academie zijn verdeeld in zeven reeksen.
De eerste bevat de vier en dertig jaarboeken met tal van
levensberichten van afgestorven leden. Zij vormen een goed
deel van de geschiedenis der wetenschappelijke Vlaamsche
werkzaamheid in ons land.
In de tweede reeks zijn de drie en dertig jaargangen van
het maandschrift : Verslagen en Mededeelingen der Academie
met al de lezingen sedert 1887 in de maandelijksche vergaderingen gehouden, alsook de bijdragen ter opneming aangeboden en in de verschillende commissiën besproken.
In de derde reeks — de Middelnederlandsche uitgaven —
komen twee en twintig werken voor, waaronder enkele in verscheidene deelen.
Ik kan niet alles vermelden, zal geen namen van schrijvers
noemen, maar toch moet ik wijzen op eenige uitgaven van

onze Dietsche handschriften der Middeleeuwen, Vlaanderens
glorietijd.
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Maerlants Istory van Troyen, vier deelen in 8°, De Keure
van Hazebroek, vijf deelen, Froissarts Chronyke van Vlaanderen, enz.
Verder de vertaling van het Angel-Saksisch epos Beówul f.
De Toponymie van den Reinaert, en de nieuwe uitgave
van den Reinaert.
Tondalus' Visoen en St, Patricius' Vagevuur.
Wat ik niet vermel4 is daarom niet minder merkwaardig ;
maar ik moet mij beperken om tijd te winnen.
In de vierde reeks hebben wij de uitgaven der commissie
voor geschiedenis, bio- en bibliographie, tien in getal.
Eerst wil ik wijzen op het standaarwerk Bibliographie van
den Vlaamschen taalstrijd in tien boekdeelen. Het gaat van
1787, kort vóór de Fransche omwenteling en de aanhechting
van ons land bij Frankrijk, tot in 1886. In die reeks komen ook
voor : Vlaamsche Bibliographie en Schilderkunst en Tooneel-

vertooningen op het einde der Middeleeuwen.
De commissie voor Nieuwere Taal en Letteren gaf de
5e reeks uit : twintig boekdeelen, gewijd aan taalstudie, topo-

nymie of plaatsennamenkunde en aan letteren, te beginnen met
de Rederijkers der XVIe eeuw tot Briefwisseling van, met en

over Conscience.
Stippen we verder daarin aan :

De Germaansche elementen in de Romaansche talen, De
invloed van Erasmus op de Engelsche tooneelliteratuur, Oude
Glossen en hunne beteekenis en A f rikaansche studies.
De zesde reeks bevat de lijst der bekroonde werken,
waarin ik eerst en vooral aanwijs de lijsten Vak- en kunstwoorden : Ambacht van den smid, Ambacht van den timmer-

man, Ambacht van den metselaar, Ambacht van den loodgieter
en zinkbewerker.
Verder De Gallicismen in het Zuidnederlandsch.
Indien er werken zijn, die ons den rijken schat onzer Vlaamsche woorden op allerlei gebied, in alle vakken van de menschelijke bedrijvigheid leeren kennen, of die ons wijzen op het
onkruid, dat in onze spreek- en schrijftaal is gedrongen door
omgang met degenen die eene Romaansche taal spreken, dan
zijn het wel deze.
Dan hebben wij in deze reeks nog de Idioticons van het
Antwerpsch dialect en van het Zuid-Oost-Vlaandersch dialect,
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Germaansche goden- en heldenleer, het Brabantsch Sagenboek
en de verzameling in acht deelen Kinderspel en Kinderlust in
Zuid-Nederland, een standaardwerk op folkloristisch gebied.
Vermelden wij ook de werken over onderwijs en geschiedenis en de Klank- en vormleer der Middelnederlandsche
dialecten.
In deze reeks werden twee en veertig werken uitgegeven
in meer dan zestig deelen.
In de VIIe reeks hebben wij de werken gedrukt met het
Van de Ven-Heremans-fonds. Daarin komen werken voor
over natuurlijke wetenschap, geneeskunde en rechtsgeleerdheid :
De kern van ons Burgerlijk Wetboek, Overzicht der
Staatsinstellingen van België, Het Water in het dagelijksch
leven en Melk en Melkvervalsching.
Ofschoon deze vakken eigenlijk niet tot het domein eener
Academie voor taal en letteren behooren, toch heeft ons
genootschap gemeend zich niet te moeten bepalen tot philologie
en literatuur, in afwachting dat bij onze Academie de klassen
worden ingericht, welke de Académie royale de Belgique
sedert lang bezit, en die zich uitstrekken over het geheele
menschelijk weten, al de faculteiten eener hoogeschool.
Te dien einde werden door de Academie geleerden tot
leden verkozen, die de natuurlijke wetenschap, de geneeskunde,
de rechtsgeleerdheid en de geschiedenis beoefenen en hunne
werken in de Nederlandsche taal schrijven.
Onze wetenschappelijke uitgaven, ofschoon nog maar
klein in getal, banen den weg tot het volledig onderwijs in
onze taal, dat toch eens komen moet, van lager tot hooger, en
dat wij met ongeduld verwachten.
Nog tal van bekroonde werken of andere zijn ter pers of
in voorbereiding : Idioticon van het Leuvensch dialect, vakwoordenlijsten voor het drukkersbedrijf, de brouwerij, de
bakkerij en de lakenweverij, een woordenboek van het landbouwbedrijf, het Onomasticon onder andere, en het Woordenboek der Toponymie van West-Vlaanderen, Vlaamsch
Artesië, enz., dat acht of tien deelen zal beslaan, een geheel
leven werk heeft gekost, eenig is in zijn soort, en als model
kan dienen voor eene wetenschap, die in Vlaanderen een
beoefenaar heeft gevonden, die groote volkeren ons benijden.
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Wanneer zullen die werken kunnen verschijnen?
Wanneer zullen de uitverkochte uitgaven kunnen herdrukt worden ?
Er wordt ons bezuiniging voorgehouden, wij, aan wie nog
zoo weinig werd gegeven voor de geestelijke gezondmaking
van het Vlaamsche volk, in vergelijking met hetgeen dat aan
andere " fo yers de culture '' werd besteed.
Dames en Heeren, ik heb slechts in breede trekken het
werk der Koninklijke Vlaamsche Academie kunnen schetsen,
die thans zes en dertig jaar bestaat, allerhande moeielijkheden
heeft doorworsteld, en die, ondanks dit alles, op een werk kan
wijzen, dat bevoegde rechters aanzienlijk en merkwaardig
hebben genoemd : het telt tegenaan de vijf honderd boekdeelen,
geschreven door leden der Academie of door degenen, die zij
met goud heeft bekroond of aangemoedigd door hun werk in
het licht te zenden.
Ik had alles willen opnoemen, alle werken vermelden en
verdienden lof toe zwaaien; maar mijne rede zou te lang worden. Velen onder u wachten op het welsprekend woord van
ons geacht medelid, Frans van Cauwelaert, door de Academie
uitgenoodigd om vandaag de feestrede te houden.
Ik wil ook den schijn niet hebben al te veel pro domo te
pleiten, al te schel de lof bazuin te steken over de Academie,
die gedaan heeft wat ze kon en moest doen.
Dat ligt niet in de gewoonten van eene instelling, die liever
werkt in rust en vredelievendheid dan in een roes van strijd of
druk mercantilism.
Maar het lag mij op het hart, en ik moest het toch eens
zeggen, wat ik dacht over de dwaze uitvallen, de onbekookte
meeningen, de onzinnige vergelijkingen van dewelke de Academie soms het voorwerp is.
Nu en dan, en er is reden toe dat men het hier eens in
't openbaar zegge, staat zij tegenover den slechten wil van hen,
die haar zouden moeten ondersteunen, gelijk zij dergelijke
inrichtingen van Fransche uitdrukking ondersteunen. Wij worden maar al te dikwijls gewaar, hetzij hier in de Academie
zelve, hetzij in keurraden, waarin leden der Academie zetelen,
dat wij niet op welwillendheid en bereidwilligheid kunnen
rekenen, als gewenscht is in een land, waar men geen onder-
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scheid zou moeten maken tusschen de elementen zijner bevolking, ter wille van het ras of de taal.
Als wij ons dan nog moeten verdedigen tegen de pers die
zoogezegd de Vlaamsche belangen voorstaat, tegen instellingen
die ons zouden moeten ter zijde staan, beginnen wij te twijfelen,
te wanhopen.
En toch zullen wij ons niet laten ontmoedigen. Wij hebben
ons werk aangevangen, wij zullen het voortzetten.
Tamelijk lang is het onderbroken geworden door den
oorlog. En niet zonder reden. Wanneer het kanon spreekt en
de inwoners van een land zuchten onder de verdrukking van
een overweldiger, doet een officiëel korps, gelijk de Koninklijke Vlaamsche Academie, best te zwijgen. En dat heeft zij
gedaan. Zij heeft haar werk stilgelegd, in plaats van met de
vertegenwoordigers van het geweld te onderhandelen. Beter was
het te verdragen de beschuldiging van sufheid en slaperigheid ", die door Vlamingen tegen haar werd ingebracht, dan te
heulen met iemand die hier is ingevallen, gelijk de held, die u
's nachts in uwe eigen woning komt verrassen met brand- en
moordtuigen.
Nauwelijks was de oorlog gedaan, of de Academie heeft
haar werk. hernomen, en thans wordt het, in de mate van het
mogelijke, voortgezet.
En waartoe dient dat werk, dat ik in breede trekken heb
besproken ?
Is het noodig het u te zeggen ?
Als een volk een kultuurvolk wil worden, heeft het heel
wat materiaal noodig om zijn kultuur hoog te houden en onder
de menigte te verspreiden.
Het middel daartoe is de taal, de taal van dat volk. Zonder
eene taal kan aan een volk geene kultuur worden medegedeeld.
Maar de taal is een zeer ingewikkeld werktuig. De gesproken taal vliegt de lucht in en verdwijnt. Ze moet geschreven
worden, bewerkt, geboekstaafd, geschikt en geregeld, eer ze
kan dienen als werktuig voor de geestesontwikkeling.
Dat heeft de Academie gedaan, en dat was haar werk,
nevens de vrije letterbeweging, in 't leven geroepen door boek
of pers. Maar wat deze niet kon doen, heeft de Academie
gedaan, gesteund door de regeering : uitgaven bezorgd van
werken, die geen enkel onzer uitgevers op eigen kosten had
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kunnen noch durven uitvoeren. En die uitgaven waren ons
noodig. Ze bezorgen materiaal voor het onderwijs in alle vakken. We willen niet beweren, dat al haar materiaal van eerste
gehalte is. Geen menschelijk werk is volmaakt bij den aanvang.
Maar als het eenmaal werd voortgebracht, kan het verbeterd
worden. •
Het was niet genoeg dat onze schrijvers en dichters
romans en novellen schreven, die zeker noodig waren om ons
volk te leeren lezen, onze taalbeweging in 't leven te roepen en
te onderhouden.
Conscience, de Van Ryswijcken, Ledeganck en hunne
kunstgenooten hebben goed werk verricht. Willems, Blommaert,
Snellaert en anderen verstonden dat er nevens kunstwerk ook
wetenschappelijk en kultureel werk moest tot stand komen.
Ze hebben het ingezet ; de Academie zet het voort, altijd
uitgebreider en beter. Degene die nakomt weet altijd meer dan
degene die voorafgaat.
Als we nu eenmaal een volk willen zijn, dat geschoold zal
worden in eigen taal, zonder daarom andere talen en kulturen
te miskennen, dan zal de Academie kunnen zeggen : wij hebben
op alle gebied, in alle vakken materiaal voor die scholen bijeengericht, Vlaamsch materiaal.
Want het is niet genoeg te beweren : de Nederlandsche
taal bestaat als kultuurtaal ; wij kunnen gerust gebruiken wat
gebruikt wordt in Noord-Nederland, dat nooit heeft opgehouden het Nederlandsche volk in zijn taal te onderrichten.
Ik druk op de woorden Vlaamsch materiaal, dat hier
genoeg te vinden is, als wij het maar willen zoeken.
De vorm der taal is wel dezelfde in 't Noorden als in
't Zuiden ; maar wij hebben vroeger onze eigen kultuur gehad,
en dat mogen wij niet vergeten.
Vlamingen, Brabanders en Limburgers hebben het grootere aandeel in de eerste periode onzer letterkunde en zij hebben
lang den toon aangegeven, zoodat een Noord-Nederlander,
Prof. Dr. Jan te Winkel in zijn prachtig werk over Maerlant
kan zeggen (1) :
(1) Maerlant's werken, beschouwd als Spiegel van de XIIIe eeuw
door Dr. Jan Te Winkel. Gent 1892. Tweede druk.
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— " Vlaanderen toch vormde door zijne ligging het middelpunt der Germaansche beschaving. Omringd door Engeland,
waar de Angel-Saksische beschaving geënt was op den Britschen stam, door Frankrijk, waar het rijk der Franken gevestigd
was op de bouwvallen eener Gallo-Romeinsche maatschappij,
en door Duitschland, waar Saksen en Friezen, Noordelijk,
Franken, Zwaben en Allemanen Zuidelijk het Germaansch
karakter bewaarden, was Vlaanderen volkomen in staat door
een levendig verkeer met de omringende volken, al hunne
eigenaardigheden in zich op te nemen, en zóo een spiegel te
worden van geheel het overig Europa. "
Laten wij dat Vlaanderen bestudeeren in zijn stoffelijk en
geestelijk leven, zijne kunst en zijne letteren, in zijn taal.
Laten wij ook het Noorden niet vergeten, dat zooveel van
het Zuiden heeft geërfd, en het geërfde heeft laten gedijen tot
een prachtigen oogst, waarmede wij ook ons voordeel hebben
gedaan en nog zullen doen. Wij zijn toch taal- en stamgenooten.
Die vriendschap moet in de eerste plaats de Koninklijke
Vlaamsche Academie onderhouden, en dat zal zij zeker doen
met ijver en liefde.
Ofschoon er van haar gezegd werd, dat zij " hinkte " op
twee gedachten : de woordkunst en de wetenschap, toch mag
dit tot bereiken van haar doel geen hinderpaal zijn. Zij weze
da a rom niet besluiteloos. Ik zal hem, die dat gezegd heeft, doen
opmerken dat woordkunst de wetenschap niet uitsluit, en dat
wetenschap de woordkunst den rug niet moet toekeeren.
De leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, de " woordkunstenaars ", zoowel als de " dienaars der wetenschap " zullen
best doen niet te " hinken " ; maar recht te staan op twee
kloeke beenen om daarmeé vooruit te komen tot bereiking van
hun doel voor het welzijn van volk en vaderland !
Gent, 2 Juli 1922.

Vergadering van 19 juli 1922.
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, bestuurder,
en Dr. L. GOEMANS, onderbestuurder.
De heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. A. JOGS, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
J. JACOBS, Dr. J. PERSYN en Dr. M. SABBE, werkende
leden ;
de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST, werkend lid, en
Prof. J. SALSMANS S. J., briefwisselend lid, lieten zich
verontschuldigen.
^
^ *
Het verslag van de Juni-vergadering der Academie wordt goedgekeurd.
^
^ *
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Inventaires des Archives de la Belgique publiés par ordre du Gouvernement sous la direction de l'Administration des Archives générales
du Royaume. Chartes et cartulaires du Luxembourg. Tome V. Bruxelles, 1922.
Tijdschriften. '— Arbeidsblad, 1922. — Bibliographie de Belgique. ire partie : Livres et Périodiques nouveaux, nos 1-6 en Table
alphabétique. — Revue néo-scolastique de philosophie, mai 1922.
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Aanwinsten 1921. III (Apr.-Sept.) IV (Oct.-Dec.)
Door de Rijksuniversiteit te Groningen :

Jaarboek 1920-1921.
De Papyro Oxyrhynchita 1380 scripsit B. A. VAN GRONINGEN.
Proefschrift. Z. pl. of j.
HAAN (H. R. M. DE). -- Contribution to the knowledge of the

morphological value and the phylogeny of the ovule and its integuments. Proefschrift. Groningen, 1920.
HOMMES (j. H.).
Over de ontwikkeling van de clavicula en het
sternum van vogels en zoogdieren. Proefschrift. Groningen 1921.
Door de " Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde " te
Leiden .
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 40e dl.
Nieuwe reeks ; 32e dl., lste-ode all.

Handelingen en Levensberichten der afgestorven medeleden.
1920-1921.
Door het " Videnskaps-Selskapet " te Kristiania :

Skrifter. I. Matematisk-Naturvidenskabelig Klasse. 1919. —1920 :
1.-2. Bind.

Id. II. Historisk-Filosofisk Klasse. 1919. --- 1920 : 1.-2. Bind.
Forhandlinger. Aar 1919-1920.
Door de " Bayerische Akademie der Wissenschaften ", te Munchen :

Volk and Staat in Agypten am Ausgang der Rómerherrscha ft.
Festrede gehalten in der óffentlichen Sitzung der B. Akademie der
Wissenschaften zar Feier des 162. Stiftungstages am 22. juni 1921 von
LEOPOLD WENGER, o. Mitglied der historischen Klasse. München, 1922.
Abhandlungen. Philosophisch-philologische and historische Klasse.
XXXI. Band, 1.-2. Abhandlung.
Sitzungsberichte. Id. 12. Abhandlung-Schlussheft 1920.
Door de " Société de littérature wallonne ", te Luik :
Annuaire, 1921-22.
Bulletin, Tome 56.
Door de " Reale Accademia nazionale dei Lincei ", te Rome :

Atti. Anno 319 (1922). Serie quinta.
Rendiconti. Classe di Scienze, fisiche, matematiche e naturali.
Vol. XXX, fasc. 4o-12o ; -- vol. XXXI, fasc, 10-90.
Door den Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
Het Laatste Avondmaal in de Schilderkunst, door Prof. Dr.
AD. DE CEULENEER. (Overgedrukt uit het " Algemeen Nederl. Eucharistisch Tijdschrift ".) Tongerloo, 1922.
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Door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
Versamelinge van verscheyde stukken, waer onder men vind den
oog-slag op de goddeloosheden.... By een vergaderd door SINCERUS
RECHTUYT (KEUREMENNE). Tom. I. Brussel, 1790.
Diest en de H. Joannes Berchmans. Gedicht door LODEWIJK
DE KONINCK, en opgedragen aan de Katholieke jeugd. Mechelen,1888.
Jan-Tist voor de Rechtbank in den fare 1887, door J. L. DE PRETER, schrijver van : " Peer Jan! Piot bij 't twintigste.... '' enz. met een
nawoord van F. R.
Door den heer Dr. JAN GESSLER, te Hasselt :
De Machabeën. Treurspel door JOS. HENDRICKX. Antwerpen,
1892.
Mystica y real Babilonia, auto sacramental alegorico door DON
PEDRO CALDERON DE LA BARCA. Haarlem, 1903.
Merodates. Treurspel in vijf bedrijven. Haarlem, 1905.
Het Vlaamsch als voertaal van Hooger Onderwijs. Redevoeringen.
uitgesproken op de Plechtige Algemeene Vergadering belegd door de
Kath. Vlaamsche Oud-Hoogstudenten Bonden op 9 Mei 1909. Leuven.
Rapport sur la Transformation de l'Université de Gand en Université flamande. Traduit du Néerlandais.1910. Gand.
Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit. Prov. Comiteit van Limburg. Landbouwafdeeling. Bijzondere Commissie van Voedingshuishoudkunde. Onderrichtingen tot verspreiding van de beginselen van
spaarzame voeding. Hasselt, 1915.
Id. De spaarzame en beredeneerde voeding. Theorie en praktijk. Id.
Aan mijn broeder J., Redemptorist. (Door H. Drehmans, Maeseyck.)
Provincieraad van Limburg. Gewone zittijd van 1920. Openingsrede uitgesproken door den heer Graaf THEODOOR DE RENESSE,
goeverneur van Limburg, in zitting van 1 Juli 1920. Hasselt, 1920.
De zeven Weeën. Oratorium. ARTHUR MEULEMANS. Bree, 1921.
Lofrede van den Z. E. H. JOZ. VANDEN HOVE, Pastoor-Deken
te Peer. Uitgesproken den 5 October 1915, in de kerk van St.-Trudo
te Peer, door Z. E. H. W. SIMENON, leeraar in 't Groot Seminarie
te Luik. Peer, z. j.
Tot betere opleiding onzer kinderen, door PH. R., lid vin den
" Bond tot opleiding in het huisgezin ". Brussel, z. j.
Over de plichten van het ontwikkeld katholiek Vlaamsch Meisje,
door LODEWIJK CLYSTERS. Sint-Truiden, z. j.
Prins Boudewijn Herdacht, door HIPPOLIET LEDEGANCK. (2e uitgaaf.) Brugge, z. j.
SMIT (J. W. L.). --- Guido van Lusignan, de kruisvaarders in de
vlakte van Edraëlon. Treurspel in vijf bedrijven. Haarlem, z. j.
Door den heer JOS. KLEIJNTJENS, S. J., te Katwijk a. d. Rijn :
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Schets der Algemeene Geschiedenis, door j. KLEIJNTJENS, S. J. en
J. V. HAAREN. Nijmegem, z. j.

Door den heer JEF MENNEKENS, bestuurder van het openbaar
onderwijs, te Sint-fans-Molenbeek :
MENNEKENS (JEF).
Gedichten voor onze schooljeugd. De
Bloeiende Tuin. Tweede reeks. Brussel, z. j.
Door den Schrijver :
EECKHOUT (JORIS). r

Onze Priester-Dichters. Antwerpen-Bus-

sum, 1922.
Door de Redactie :

Woordenboek der Nederlandsche Taal. 8ste dl.,
los), bewerkt door Dr. J. HEINSIUS.
Id. 13de dl., 12de all. (rauwklage-ruigte), bewerkt

20ste all.

(loopen-

door Dr. R. VAN

DER MEULEN.

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, Juni 1922. — De Bibliotheekgids, juli 1922. —

Biekor f, nrs 2 en 6, 1922. — Leuvensche Bijdragen, XIVe jg. le all.
(Bijblad). Limburg, Jg. IV, nr 1. -- Mechlinia, Mei 1922. --- De
Opvoeder, nrs 18-20,1922. -- De Schoolgids, nrs 2.5, 2e reeks, 1922. —
Sint-Cassianusblad, nr 7, 1922.
Studiën, juli 1922. — Tooneelgids,
De Kleine Vlaming, Aug.-Sept. 1922. -- Dietsche
nr 3, VIIIe j.
Warande en Belfort, juli 1922. — La vie diocésaine, juin 1922.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Van de pers gekomen uitgave. — Den 7 Juli
verscheen het jaarboek van 1922: 31 ste jaar. Behalve de
gebruikelijke stukken en mededeelingen komen daarin
voor :
a) Werkzaamheden der Academie, door de wet
voorgeschreven. (Blzz. 25-28.)
b) Staat der Academie : 1 januari 1922 (Blzz. 30,34.)
c) Geboortedag der werkende en brie (wisselende
leden. (Blzz. 35-36.)
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d) Staatsprijskampen. Oude en nieuwe inrichting.
(Blzz. 105-113.)

e) Lijst der geschriften van leden der Academie :
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. (Blzz. 120-136.)
Joz. JACOBS. (Blzz. 136-138.)
Dr. MAURITS SABBE. (Blzz. 138-140.)

Juffr. VIRGINIE LOVELING. (Blzz. 140-141.)
Kan. ALBIN VAN HOONACKER. (Blzz. 142-147.)
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. (Blz. 147.)
Juffr. M. E. BELPAIRE. (Blz. 148.)
2°) Karel Boury-Fonds. --- In de " Maatregelen
ter uitvoering van het Reglement van het Karel BouryFonds " (Jaarboek voor 1922, blzz. 97-98), worden voor
1923-1926 voorzien : Uitgave en verspreiding der liederen. Daar nu geen liederen bekroond werden, kan van
uitgeven of verspreiden geen spraak zijn. De hooge
drukkosten maken het overigens vooralsnog onmogelijk
over te gaan tot het uitgeven en verspreiden van de
in 1914 bekroonde liederen.
3°) Van Langendonck-dag. Op 3 Juli 1922 in de
Feestzaal der Koninklijke Vlaamsche Academie. —
Tijdens de vergadering, dien dag gehouden, sprak de
heer voorzitter, F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, den
dank van het Comiteit uit voor de bereidwilligheid waarmede de Academie haar zoo stemmige feestzaal ter
beschikking van de inrichters van den Van Langendonckdag heeft gesteld.
4°) Ruildienst. Brief van 4 Juni, waarbij de heer
Dr. PAUL VAN OYE verzoekt de uitgaven der Academie
te zenden aan een of meer wetenschappelijke inrichtingen
in Nederlandsch-Indië, waar deze uitgaven totaal onbekend zijn..— In de mate van het mogelijke zal aan deze
vraag gevolg gegeven worden.
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5°) Handschrift met refereinen, raadsels enz.
ontdekt..--y Op 7 Juni deelde Dr. M. SABBE aan de
Academie mede dat de heer Jules Frère, kinderrechter
te Tongeren, een zeer interessant handschrift met refereinen, raadsels enz. had ontdekt, en vraagde den Besten; digen Secretaris, of het niet geraadzaam zijn zou den heer
FRÈRE te verzoeken aan de Academie daarover een
mededeeling te willen zenden.
De Bestendige Secretaris voldeed gaarne aan het
verlangen van Dr. SABBE en ontving van den heer FRÈRE
bericht, dat de gevraagde mededeeling- met November
aan de Academie zou toekomen. Het geldt een papieren
handschrift van 't jaar 1567 van Mr. ARNOLD BIERBES,
prins der Tongersche Rederijkerskamer De Wi tte Lelie.
De mededeeling van den heer Frère zal, dadelijk na
ontvangst er van, om advies naar de Commissie voor
Middelnederlandsche letteren verzonden worden.
6°) Lidmaatschap der Academie. Nieuw verkozen leden — Brieven van 22 en 26 Juni waarbij de
heeren J. SALSMANS en JOS. MULS, nieuw verkozen
briefwisselende leden en Dr. J. F. M. STERCK, nieuw
verkozen buitenlandsch eerelid, de Academie dank zeggen voor hun benoeming, en beloven in de mate hunner
krachten, aan haar werkzaamheid deel te nemen.
7°) Brugge : Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. — Brief van 30 Juni, uitgaande van de Gezamenlijke Regelingscommissie (Secretaris-Penningmeester:
Dr. J. GOOSSENAERTS, te St.-Amandsberg), waarbij de
Academie verzocht wordt zich, evenals de vorige jaren,
officieel te laten vertegenwoordigen op de Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen, welke dit jaar, op
5-6-7 Oogst, te Brugge zullen gehouden worden. --r De
heeren 0. WATTEZ, bestuurder, en Dr. L. GOEMANS,
onderbestuurder, nemen aan de Academie te vertegenwoordigen.

—
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8°) Vakwoordenboek der Hoppeteelt. — Brief
van 1 Juli, waarbij de heer A. QUICKE, bestuurder van
de Middelbare School te Boom, zich doet kennen als de
schrijver van het niet bekroonde antwoord op de prijsvraag over Hoppeteelt. De heer QUICKE haalt uit het
verslag van den heer Teirlinck de volgende zinsnede
aan : " Beschikte de academie over de noodige geldmiddelen, zoo zou ik voorstellen beide antwoorden te bekronen en uit te geven '', en gaat dan voort :
" Daar mijn handschrift naar bovenvermeld oordeel
niet van waarde ontbloot is en ter aanvulling van het
prijsantwoord dienen kan, om de waarde van dit laatste
te verhoogen, zoo durf ik de Academie verzoeken haar
eigendom van mijn werk aan den prijswinnaar af te staan
en zulks zonder eenige voorwaarde van mijnentwege.
" Alleen verlang ik dat, in dit geval, heden op de
Plechtige Vergadering melding gemaakt worde van mijn
verzoek. "
Aan het laatste verzoek kon moeilijk voldoening
gegeven worden. Het Bestuur stelt echter voor den heer
A. QUICKE in de Verslagen en Mededeelingen voor zijn
edelmoedig aanbod dank te zeggen. De bekroonde
inzender Dr. J. LINDEMANS zal met het voorstel in kennis
gesteld en verzocht worden zijn handschrift met dat van
den heer QUICKE te vergelijken en te volledigen. — De
heer Dr. LINDELANS antwoordde op 14 Juli aan de
Academie dat hij het edelmoedig aanbod van den heer
QUICKE zeer op prijs stelt en in dank aanvaardt. —
Beide antwoorden werden dan op 18 Juli aan den
bekroonde toegestuurd.
9°) Zuiddorpe. Monument Van Dale. — Brief
van 13 Juli 1922, waarbij de Commissie van voorbereiding tot het oprichten van een monument voor den
geschied- en taalkundige J. H. VAN DALE, den heer
Voorzitter der Koninklijke Academie verzoekt, plaats te
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willen nemen in het Eerecomité, met dat doel ingericht.
Het inwilligen van het verzoek door den heer voorzitter
of door een ander lid zou de Commissie ten zeerste ver
blijden. — De heerWATTEZ,
0. bestuurder, neemt aan
de Academie in genoemd Eerecomiteit te vertegenwoordigen.
10°) Dr. Maurits Sabbe benoemd tot werkend
lid. ^– Brief van 17 Juli 1922, waarbij de Weled. Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Acade
mie een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van
24 Juni 1922, de verkiezing bekrachtigende van den heer
Dr. MAURITS SABBE tot werkend lid, ter vervanging
van wijlen Baron NAPOLEON DE PAUW.
Mededeelingen namens Commissiën,
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — Daar de heer Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, afwezig is, werd de heer WILLEMS
verzocht hem te vervangen ; deze legt het hieronder
volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering
der Commissie :
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, K. DE FLOU,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK en Mr. L. WILLEMS.
Aan de dagorde staan :
a] Shakespeare, studie door den heer TACO H. DE BEER,
buitenlandsch eerelid, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. — Verslag van Prof. Dr. LOGEMAN.
De heer Prof. Logeman, die door de Commissie belast
werd verslag uit te brengen over dit werk, laat zich verontschuldigen, daar hij, wegens uitlandigheid, de zitting niet kan
bijwonen. Hij laat echter weten dat hij van meening is dat het
ingezonden stuk minder past om in de Verslagen opgenomen
te worden. Hij vraagt aan de Commissie, of zij raadzaam oordeelt een polemiek in de Verslagen te openen over de vraag, of
Shakespeare of wel Bacon, schrijver van de bekende treursper
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len is. Taco de Beer is Baconian ; wordt zijn stuk opgenomen
dan komt zeker een antwoord, om het voor Shakespeare op te
nemen. Dan weer een pleidooi ten gunste van Bacon enz.
De Commissie oordeelt dat de Verslagen der Academie
niet kunnen dienen voor eene polemiek van dien aard. — De
Academie sluit zich bij dat oordeel aan.
b] Over de periodiciteit van het menschelijk bestaan
(lste bijdrage). De volkerenwet van Bruck et de Lotsbestemming der Natiën door Dr. M. C. SCHUYTEN ter uitgave aangeboden. — Verslagen door de heeren Prof. AD. DE CEULENEER
en Mr. L. WILLEMS.
Beide verslaggevers zijn het eens dat het ingezonden werk
minder past om in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
te worden; het zal, met toestemming van den schrijver, in het
archief der Academie nedergelegd worden. — Goedgekeurd
door de Academie.
c] Kleine verscheidenheden, door EDW. GAILLIARD. (Op
beleefd verzoek door den heer L. WILLEMS voorgedragen.) —
Tinnen kelken. (1587 en 1646.) — De getuigenis in rechten
door iemand die in 's aanleggers dienst is. (1467.) -- De acht
hoogtijden. (1471.) — Een testament, in 1537, door het geestelic hof verbroken. -- Oorlogsmateriaal : " een sack met een
huydt overdeckt ". (1772.) -- De benoeming van een " Presbyter
mercenarius " te Wenduine. (1537.) Het koopen van land
ten behoeve van " kercken of godshuysen ". (1469.) — Een
zonderlinge eerherstelling in zake van echtbreuk. (1529.) —
De " hantghifte " van eene klok. (1592.)
De Commissie besluit dat deze Verscheidenheden
in de Verslagen zullen opgenomen worden. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — Door den heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, wordt het volgend verslag ter tafel

gelegd :

Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, voorzitter, Kan.
Dr. MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. A. JoOS,
Dr. GOEMANS, J. JACOBS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Dr. J. PER-Vet's!. 1922
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SYN, leden, Dr. M. SABBE, hospiteerend lid, en GUSTAAF SEGERS,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
Het verbeteren van letterkundige opstellen. — Lezing
door Kan. Joos.
Kan. Joos ontwikkelt in zijne verhandeling drie hoofdgedachten : de onaangenaamheden van het verbeteren der letterkundige opstellen ; het noodzakelijke en de voordeelen daarvan ;
de middelen om er den last van te verminderen. --- De heer
Voorzitter wenscht Kan. Joos geluk met zijne belangrijke
voordracht, en stelt voor die in de Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Viaamsche Academie op te nemen.
Al de leden der Commissie stemmen met de woorden van
den heer Voorzitter in.
De lezing wordt vervolgens besproken.
Het hooge belang en de noodzakelijkheid van het verbeteren der opstellen van de leerlingen wordt door allen erkend.
De leden der Commissie, op hunne ervaring steunend, lichten
de zaak langs verschillende zijden toe. Het is volstrekt noodzakelijk, dat al de opstellen, welke door de leerlingen aan den
leeraar afgeleverd worden, verbeterd, gewetensvol verbeterd
worden. Over de wijze van verbeteren der opstellen worden
verschillende zienswijzen geuit; de hoofdzaak is dat de leerlingen het bewijs, de overtuiging, hebben, dat hun leeraar in hun
opstel het hoogste belang stelt. Slechts wanneer hij er in slaagt
hen met lust, met ernst hunne letterkundige opstellen te doen
bewerken, mogen bevredigende uitslagen verwacht worden.
Door den heer Kan. Dr. Muyldermans wordt een voorstel
gedaan om de Regeering en de schooloverheden te verzoeken
maatregelen te nemen opdat het onderwijs van het Neder
landsch in de Vlaamsche gewesten, met het oog op het uitvoeren der taalwet in de besturen, behoorlijk worde gegeven, en
desnoods versterkt.
Dit voorstel zal in de namiddagvergadering der Academie
medegedeeld worden.
De vergadering';wordt te kwart voor een uur gesloten.

Dit verslag wordt door de Academie goedgekeurd.
Aan het voorstel van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS
wordt, na bespreking, de volgende uitbreiding gegeven :

—
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De Academie verzoekt de hoogleeraren in het
Nederlandsch aan de verschillende Hoogescholen, telken
jare, bij het beginnen der lessen, een onderzoek in te
stellen over de taalvaardigheid hunner nieuwe studenten,
ten einde aldus na te gaan in hoeverre het onderwijs der
Nederlandsche taal voldoende uitslagen oplevert in de
verschillende officieele en vrije inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs, zoowel in het Vlaamsche als in het
Waalsche gedeelte van het land. De mededeelingen dienaangaande zouden overgemaakt worden aan het Secretariaat der Koninklijke Vlaamsche Academie. — Aan
Regeering en Hoogleeraren werd in den aangeduiden
zin geschreven, en tot de leeraren in het Nederlandsch
aan athenwa en colleges werd hieronder volgende brief
gestuurd :
Gent, 30 Oogst 1922.
Hooggeachte Heer,
Het uitvoeren van de taalwet in bestuurszaken wordt
herhaaldelijk bemoeilijkt door de gebrekkige taalvaardigheid van hen die tot plicht hebben de wet in alle
omstandigheden strikt uit te voeren ; om in dien spijtigen
toestand te verhelpen is de Koninklijke Vlaamsche Academie zoo vrij U te verzoeken maatregelen te willen treffen opdat het onderwijs van het Nederlandsch in de
onderwijsinrichting waaraan Gij verbonden zijt, behoorlijk
zou worden gegeven en desnoods versterkt.
Wij durven hopen dat het belang en de hooge
noodzakelijkheid van een degelijk onderwijs in het
Nederlandsch, U zullen aansporen om het uwe bij te
dragen tot verwezenlijking van den wensch onzer Koninklijke Instelling.
Met de meeste hoogachting.
NAMENS DE ACADEMIE :

De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

Dr. L. GOEMANS.

O. WATTEZ.
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DAGORDE.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis. LIDMAATSCHAP. - Verkiezing van een lid tot vervanging van wijlen Baron NAPOLEON DE PAUW. Tot stemopnemers worden aangewezen Prof. Dr. J. MANSION en
Dr. M. SABBE. Wordt verkozen de heer Dr. LEO
GOEMANS.
2°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Letteren. — LIDMAATSCHAP. - Verkiezing van
een lid tot vervanging van wijlen Baron NAPOLEON DE
PAUW. Tot stemopnemers worden dezelfde heeren aangewezen. — Wordt verkozen de heer J. JACOBS.
3°) Begrooting der Academie voor het dienstjaar 1923. — Het ontwerp van begrooting voor 1923
werd bij hoogdringendheid door de Regeering gevraagd
en reeds op 25 April jl. aan den heer Minister gezonden.
— Het stuk met den daarbij Baanden brief ligt ter inzage
op het Bureel.
4°) Prijsvragen voor 1923 en volgende jaren. —
Daar er voor die jaren nog een voldoende aantal prijsvragen uitgeschreven zijn, stelt het Bestuur voor, dit jaar
geen Commissie tot het voorstellen van prijsvragen aan
te stellen. — Aangenomen.
5°) Eereleden. •-- Nieuw benoemde buitenlandsche eereleden. — Een voorstel van den heer Dr.
M. SABBE, om de nieuw benoemde buitenlandsche eereleden in de Academie te ontvangen en ze uit te noodigen
bij die gelegenheid een lezing te houden, wordt in dezen
zin opgelost, dat de buitenlandsche eereleden, die de
post tijdig bereiken kan, voortaan een uitnoodiging tot
de maandelijksché vergaderingen der Academie zullen
ontvangen.
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6°) Lezing door den heer Dr. Julius Persyn
Multatuli en de Vlamingen. — Multatuli heeft heel wat

betrekkingen met Vlaamsch.België gehad. Uit zijn " Brieven '' kunnen de bijzonderheden worden gehaald aangaande de wijze waarop hij op een zolderkamertje, te
Brussel, zijn Max Havelaar schreef.
De eerste haard der Multatuli.vereering bij ons was
Antwerpen, met mannen als De Geyter en Hansen
voorop. Multatuli kwam er in 't jaar 1867 tweemaal
lezen.
Van Antwerpen ging het, nog 't zelfde jaar, naar
Gent, en wel bij gelegenheid van het Nederlandsch
Congres. Hij sprak er " Over de gepaste maat van vrijheid in het gebruik van ongewone vormen en zinsneden " ; 't was de verdediging van Germanismen vanwege
een lief hebber.
Bij diezelfde gelegenheid trad hij als spreker op in
het Van Crombrugghe-genootschap : hij hield er een
schitterende improvisatie " Over het recht om een gevoelen af te keuren ". Door misverstand kwam het daar tot
een tooneeltje, uitgelokt door Prof. Vreede.
Multatuli gedroeg zich ten onzent als een belangstellend vriend van de Vlamingen. Maar achter onzen rug
lachte hij ons uit en stak hij met de Beweging den draak.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van Dr. Persyn in de Verslagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
........

575. — LIPGRACHTEN,
D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz. 184 : " Item, dat alle de ghone die ghedoocht hebben eenighe
onbehoorelycke weghen, dat sy die updelve, behoorelyck upgrachte
ende bevryde, up de boete van iij lb. parise. " (1501.)

De zonderlinge bepaling hierboven komt voor in de
" voorgheboden de welcke men ghewoonelyck is te doene...
" ter halfmaertsche keure op de prochien en heerlychede van
" Overmeersch-Seeverghem ende Swynaerde ". D. Berten legt
die uit als volgt : Wie ongeoorloofde wegen op hun grond
geduld hebben, moeten ze vergraven : " interceptent l'accès
par des fossés convenables et les clóturent... "
Hoe is die bepaling te verstaan? Dat bedoelde weg, tot
aan beide uiteinden door een gracht moet afgezonderd worden
en verder op behoorlijke wijze dient " bevryd ", d. i. door eene
haag b. v. afgesloten worde?
576. — NEDERGARS.
Spr. van een stuk grasland, dat in eene laagte gelegen is.
Het woord komt voor op blz. 72 van het " Terrier de la Cour
féodale de Merckem ", van 1772, op het Staatsarchief te
Brugge. (Acquisitions n° 1844.)
EDW. GAILLIARD.

MIDDELNEDERLANDSCHE
FRAGMENTEN.
I
DOOR Mr.

LEONARD WILLEMS,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

I. Een onbekend fragment van den " Spiegel der Sonden
Eenige weken geleden bevond ik mij op het Rijksarchief
te Gent, bezig met de eene of andere onderzoeking, toen de
steeds hulpvaardige archivaris, de hr. Jhr. Rob. Schoorman, mij
mededeelde dat hij een fragment van een ouden Vlaamschen
Codex ontdekt had : of ik dit soms eens wilde bekijken.
Het fragment werd te voorschijn gehaald : ik gaf dadelijk
mijne meening te kennen, naar de verzen over de gulsigheid en
naar de beknopte tafel te oordeelen, dat dit wel een fragment
van den Spiegel der Zonden zou zijn. Qp het rijksarchief was
dit niet verder uit te maken, dewijl aldaar geene uitgaven van
letterkundige gewrochten voorhanden zijn. Doch de hr. Schoorman was zoo vriendelijk (ik maak van deze gelegenheid gebruik
om hem hiervoor mijn openlijken dank te betuigen) om mij toe
te laten het fragment naar huis mede te nemen ten einde het op
mijn gemak te kunnen onderzoeken. En den zelfden dag kon
ik hem nog schrijven dat de tafel wel degelijk overeenkwam
met de inhoudstafel van den Spiegel der Sonden en dat het
door hem teruggevonden handschrift eene zeer belangrijke
aanwinst voor onze letterkunde was.
*
**

Eenige woorden over de HERKOMST van het stuk : 't werd
ontdekt in een dossier aangaande De. steldonck, waar het als
omslag diende. Maar vroeger reeds had het als couvert gediend
voor een ander register. Op het fragment staat immers te lezen :

^-780" Registrum Baptizatorum Anni 1614 usque ad 1634 — Desteldonck ". Dit doopsregister is natuurlijk op het rijksarchief niet
meer aanwezig, waar het overigens op zijn plaats niet zou zijn.
Denkelijk werd het handschrift in het begin der 17de eeuw,
te Desteldonck of in de omstreken, versneden.
^
^: *
BESCHRIJVING van het fragment : het is een dobbelblad,
doorsneden in de lengte, het onderste gedeelte alleen bewaard,
31 a 32 lijnen, maar die bovenaan onleesbaar. Folio 1 maakt
het einde uit van een inhoudstafel op den Spiegel der Sonden.
Op fol. 2 overblijfsels van de verzen, kolom a en d : de kolommen b (recto) en c (verso) zijn ook volledig afgesneden.
Het schrift wijst op de tweede helft der 14 de eeuw. De d,
in verbinding met a, o, e is nog aaneengekoppeld.
De binnenzijde vane het couvert is duidelijk leesbaar, daargelaten een groote roest- of vochtigheidsplek. De buitenkant
van het couvert om zoo te zeggen heelemaal onleesbaar. Het
gebruik van een chemisch reagens drong zich op : Ik heb echter
een heiligen schrik voor dit gebruik. De ondervinding heeft mij
geleerd dat met sommige chemische stoffen (als b. v. zwavelijzer) de oorspronkelijke tekst weer tijdelijk te voorschijn
komt ; maar na eenige jaren wordt door de inwerking van het
reagens heel de bestreken plaats koolzwart : Een procédé van
dien aard staat dus gelijk met het vernietigen van het document.
Doch mijn collega Dr. J. A. Van de Velde, dien ik hierover raadpleegde, verzekerde mij dat niet alle chemische reagenten te mistrouwen waren, en hij nam op zich het perkament
te behandelen met een reagens, dat onschadelijk voor de
toekomst zou zijn — de tekst is, dank zij die behandeling,
weer leesbaar geworden, daargelaten de plaatsen waar het
schrift heelemaal afgesleten was.
Op het zelfde rijksarchief van Gent waren er reeds vroeger
twee fragmenten van codices gevonden, die den Spiegel der
Sonden inhielden : het eerste in 1855 ontdekt door Victor
Gaillard ; het tweede in 1893 door den zelfden hr. Schoorman.
Ik giste eerst dat het nieuwe fragment deel uitgemaakt had van
een van beide codices. De vergelijking echter met die oudere
fragmenten (zij berusten thans op de universiteitsbibliotheek
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alhier) leerde mij dat mijn gissing onjuist was. Niet alleen
verschilt het schrift, maar de afstand tevens tusschen de verzen,
alsook de afstand tusschen beide kolommen verzen, komt niet
overeen. De teruggevonden fragmenten behooren dus tot drie
verschillende handschriften.
Een enkel van die vroegere handschriften kan overigens in
aanmerking komen : het nieuwe fragment behoort tot een hs.
met 40 verzen per kolom, evenals het Schoorman-fragment
van 1893.
Wat echter het Gaillard-fragment betreft, dit behoort tot
een codex van een heel ander formaat. Terloops weze hier
opgemerkt dat dit fragment tot nog toe slecht beschreven is.
Nap. de Pauw, die het voor het eerst uitgaf (Mid. Nederl.
Gedichten I, 408) zegt dat ieder kolom 22 verzen bevat — en
inderdaad blijven er nog 22 over ; maar dit is het oorspronkelijk
formaat niet. De uitgever kon het fragment met het Munstersche handschrift niet vergelijken, omdat in dit laatste handschrift de eerste folio's van het gedicht ontbreken, en dat de
Pauw meende dat heel het fragment tot het verloren begin
behoorde, buiten fol. 2 col. d. Doch later (blz. 456, Nalezing
op den Spiegel der Sonden) maakte Dr. Detmer, oberbibliothecaris te Munster, hem attent op het feit dat fol. 2 col. a van
het fragment in het Munstersche hs. ook te vinden was. En
door de vergelijking van beide hss. ondereen, kwam N. de
Pauw tot het besluit (blz. 459) dat het oorspronkelijk hs.
48 verzen per kolom bevatte.
Verdam, die het fragment opnieuw uitgaf (Spiegel der
Sonden, t. II, Inleid. VI), bemerkte den misslag van N. de Pauw
niet, en hij zegt ons niet hoe vele er, volgens hem, verzen per
kolom voorkwamen.
Het fragment fol. 2 begint met vs. 476 (kolom a) en op
de O de kolom (d) vinden wij vs. 625.
Rekent men nu met de Pauw, 3 kolommen van 48 verzen
(= 144 verzen) dan zouden wij op de drie kolommen a, b, c,
moeten hebben, van af vers 475 + 144 = tot vs. 619. Het eerste
vers van kol. d zou dan 620 moeten zijn; maar het is niet vs. 620,
maar wel vs. 625 dat wij aldaar krijgen. Maakt dus een verschil
van 5 verzen op 3 kolommen. Het handschrift had dus blijkbaar meer dan 48 vs. per kolom. .
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Rekent men 50 vs. per kolom, dan is de uitslag 475 + 150
= 625. Dan moet het eerste vs. van kolom d vs. 626 zijn. Dit
komt bijna juist uit.
Doch schijn bedriegt : N. de Pauw had het hs. niet te
zijner beschikking, toen hij zijne berekeningen maakte : uit de
vergelijking der twee hss. blijkt dat er in de 3 verloren kolommen niet min dan vier kapittelopschriften voorkomen, en deze
nemen natuurlijk de plaats van verzen in.
Al rekent men een enkele lijn per opschrift, dan komt men
reeds tot 51 per kolom. Doch een kapittelopschrift moet meer
ruimte hebben dan ééne lijn (anders zou het den schijn van een
doorloopenden tekst hebben) en 51 is overigens een onmogelijk
getal. Een copist, die meer dan 50 verzen per kolom schrijven
wil, gaat direct tot 52 over. En dit zal wel het juist getal zijn
voor het Gaillard-fragment : Een ander formaat dus als het
nieuw ontdekte fragment, met zijne 40 verzen per kolom.
De fragmenten van Geervliet en van Rijsel hebben 50 verzen per kolom : zij komen ook niet overeen met ons fragment.
Buiten het Schoorman-fragment, zijn er nog twee handschriften met 40 verzen per kolom : Het Brusselsch fragment,
dat stellig tot een ander handschrift behoort als ons fragment,
zooals wij verder bewijzen zullen en het zoo genaamd
Amsterdamsche fragment (dat tegenwoordig in de universiteitsbibliotheek te Gent berust n r 1635) dat stellig 15" eeuwsch is
— en niet 14d eeuwsch zooals het onze.
*

**
Ik ga over tot de bespreking van den INHOUD.
Fol. 1 bevat een tafel. Deze verschilt van de inhoudstafel
der proza-omzetting (Oudenaarsch hs.) : want zij is alphabetisch — terwijl die van het Oudenaardsch hs. de volgorde geeft
van het gedicht (In het Munst. hs. ontbreekt de tafel).
Fol. 1 begint met een groote gerubriceerde W, een nieuwe
letter dus van het alphabet. Op den rand staat de verwijzing
naar de folio's van het handschrift. Ongelukkig zijn de cijfers
op bladzijde recto bijna onleesbaar, want dit is juist de kant
die veel geleden heeft.
Ik geef van den tekst hetgeen ik ontcijferen kon, en verwijs
telkenmale naar de bladzijden van Verdam's uitgave, met het
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ik deel ook het fol. mede van het Munstersche hs. ter vergelijking :
W [fives ansichte] es sere tontsiene (blz. 18, XXII, fol. 11d).
w[ijfs hebben] hem selven niet te betrouwene (blz. 19,
XXIIII, fol. 12c).
vrecheit es te verhatene omme vele redenen (blz. 29, I —
fol. 19a).
vrecheit es te verhatene omme die maledictie die God up
werpt (blz. 29, II — fol. 19b).
vrecheit [sal hi] verhaten, die merken wille die grote van
der zonde (30, III
fol. 19d).
v[recken zijn quaet] in Gode in hem selven ende in den
evenkerstyn (31, IIII --- fol. 20b).
[vrecheit es] ene afgoderie, dit toghet scrifture (32, V —
fol. 21a).
[vrecheit] es ene zware gheestelike quale in den mensche
(33, VI --r fol. 21c):
[vrecheit es ene zware] quale omme hare gheduricheit
(33, VII --- fol. 22a).
[vrecheit es ene] onversadelike quale, seis scrifture (35, VIII
fol. 23b).
[vrecheit hout den] menschen in zwarer scalkernie (36, IX
r-- fol. 23d).
[vrecheit] hevet III bedecte strecke, menschen mede te
vane (37, X — fol. 24b).
[vrecheit] sere es tontsiene omme de vele strecken, die
zoe hevet (37, XI — fol. 24d).
[vrecheit es sere] hatelic gode, dais ghetoghet claer (38, XII
--- fol. 24d).
[vrecken doen Gode grote dorp]ernie (38, XIII-fol. 25b).
[vrecheit doet grote dere ende onrecht den evenkerstijn
(39, XIV ^- fol. 25d).
[vrecheit quetst ende deert haren dr]aghere (40, XV —
fol. 26b).
(8 lijnen onleesbaar wegens eene groote vlek).
W[ouker sal elc] vlien omme die zware plaghe die god

daer omme sent (53, XXXVIII — fol. 34c).
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(54, XXXIX — fol. 35a).
Werckers [in huere ?] bi daghe doen dicken zonden in hare
werc (1) (57, XLIII — fol. 37c).
Wouker es dicken bi den dobbelaers, dits ghetoghet.
Vrecheit ontfaet dicken occusoen ute V zaken (2) (77,
fol. 49d).
LXXXIII
.. gander bedinghe.
Fol. 1 (verso), bovenaan 10 regels afgesneden, tekst duidelijk leesbaar :
LXXIX. Wanhope es vreeselic ende quaet boven alle
zonden (blz. 129, LXIV — fol. 83b).
LXXXVI. Verwanichede es grote ende ombekennende
zonde (142, XIX, fol. 91d).
LXXXVII. Verwanighe prisen hem selven ende haers
selves doen (143, XX, fol. 92b).
LXXXVII. Verheventhede begheren es grote vrese (143,
XXI, fol. 92c).
LXXXVII.Verwanicheit mach zyn ende daer in IIII manieren (overgeslagen M ?)
Werscepe houden omme die rike ende arme te verghetene,
es quaet (153, XLI — fol. 98a).
XCIIII. Werdicheit moet elc doen hem vieren bi rechte
fol. 101b).
(158, LI
XCIII. Werdicheit moet zyn ghedaen meer den enen
dan den anderen (159, LIII — fol. 102a).
CXXI. Verranesse (3) moet men ontsien omme VI redenen
(169, LXX
fol. 108a).
CVIII. Wrake te nemene ende niet willen vergheven es
grote zothede (niet in M, noch in Pr.).
CXIX. Versweeren es zware zonde, dats ghetoghet (200,
XIX .— fol. 128a).
(1) M : heeft als opschrift " Dachwerkers misdoen vake .— verstaet
hoe — " in Proza opschrift overgeslagen.
(2) Het opschrift luidt in M. " uut achte saken ", maar ons hs. heeft
de goede lezing. Cf. vs. 6043 " tote viven vindicker bescreven ".
Het opschrift in Proza overgeslagen (blz. 125).
(3) Foutief : lees met M. " verwatenesse ". Pr. leest " bannen ".
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CXXII. Vlouken es ene zonde meest quetsende den Bonen
ute wien soe comt (205, XXV --- fol. 131b).
CXXVI. Vule sprake messit sere ende corrumpeert diese
horen (overgeslagen M. en Pr.).
XL. Xr. armoede ghedinken ghevet grote remedie der
gulsheit (5, XIII — fol. 3d).
LII. Xr. leert ons vlien vrecheit met hem selven (zelfde
kap. XIII).
XLII. Xr. toghet dat gheestelyc goet niet en...... (ontbr.
M. en Pr.).
XLVII. Xr. weder ute steken als hi ontfaen es [es grote
vrese] (71, LXXI — fol. 46a).
LII. Xr. armoede wiset ons te scuwene [gierighede] (80,
LXXXVII — fol. 51d).
LII. Xr. wilde arem wesen om ons......
Xr. leert ons selve be[dinghe] (91, CXI ,- , fol. 58d).
LXIIIJ. Xr. pijnde om traegheit [af te doene] (101, IV
65d).
—fol.
LXXXV. Xr. leerde ons omoed[igheit als hi mensche
waert ?] (139, XII, fol. 89d).
C. Ydele glorie leert ons [Christus vlien] (170, LXXI —
fol. 108c).
C. Ydele glorie roeit den [menschen syn gheestelyc goet
(171, LXXIII -- fol. 109b).
CI. Ydele glorie es somwile [menscelyc, somwilen duvelyc]
(172, LXXIV --r fol. 109d).
CI. Ypocrisie es grote zonde ende daer god Brammest up
es (172, LXXV — fol. 109d).
CI. Ypocrisie domet god boven allen andren zonden (173,
LXXVI — fol. 100b).
I. Zonden zijn bequame den duvel, dats ghetoghet (A
Oud. hs.) (1).
I. Zonden zyn zere ghehaet met gode, toghen IIJ redenen
(gevoegd bij A Oud. hs.).
II. Zonden deren den mensche, dats gheprovet (B Oud. hs.).
II. Zonde ontrect den mensche VI profite (C Oud. hs.
6 goede werken).
(1) De 5 hoofdstukken over de zonden maken deel uit van het
begin van het gedicht : die stukken ontbreken in het Munstersche hs.
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II. Zonden ebben anderen wech omme IIJ redenen (ontbr.
Oud. hs.).
Het blijkt uit onze fragmentarische inhoudstafel, dat de
kapittelopschriften van onzen codex op merkwaardige wijze
overeenkomen met die van het Munstersche hs. en van de
Oudenaardsche Proza-omzetting. Er zijn wel hier en daar
enkele varianten : maar in den regel zeggen zij hetzelfde als de
volledige handschriften. Er zijn slechts enkele hoofdstukken die
wij niet teruggevonden hebben, hetzij die kapittels in de bekende
handschriften overgeslagen werden, hetzij die opschriften hier
heelemaal veranderd werden.
De volgorde der hoofdstukken is ook van weerskanten
dezelfde — buiten enkele uitzonderingen. Zoo begrijp ik niet
hoe het komt dat " Christus armoede ghedinken ghevet grote
remedie... " in onzen codex op fol. 40 voorkomt, en in het
Munstersche hs. op fol. 3 staat. Heeft de copist zich hier in de
cijfers vergist (1), of werd de volgorde gewijzigd?... Dezelfde
vraag kan nog bij een paar andere kapittels gedaan worden.
In een ander opzicht is echter ons fragment een belangrijke
aanwinst voor onze letterkunde : het werpt immers een heel
nieuw licht op een reeds veel besproken vraag — namelijk de
vraag hoe vele folios er aan het begin van den Munsterschen
codex ontbreken.
A. Lubben (jahrbuch des Vereins fur niederdeutsche
sprachforschung, IV,1878, blz. 54 vlg.) die de eerste was om den
Spiegel der Sonden van nabij te bestudeeren, onderstelde dat
er aan het Munstersche hs. slechts een paar folio's in het begin
ontbraken : " Vorne fehlen einige Blatter, vielleicht aber auch
nur zwei oder eins ".
N. de Pauw (blz. 406) zegt het hem na. Maar toen het
Schoorman-fragment ontdekt werd, met folio-cijfer XIV,
bemerkte hij dat Lubben het verkeerd ophad.
De vergelijking van het fragment met het Munster-hs.
bewees dat er niet min dan 11 folio's aan het Westfaalsch hs.
ontbraken, = = - 1400 verzen dus (blz. 456).
(1) Moet men soms lezen " XI " in plaats van " XL " ?

-787Zooals N. de Pauw het te recht opmerkt, strookt dit ook
beter met de gegevens van het Oudenaardsch hs. : het is immers
onmogelijk dat hetgeen voorkomt op de 15 eerste folio's van
dit laatste hs., te vinden was op 1 of 2 folio's van het Munster-hs., volgens de onderstelling van Lubben.
En dit cijfer van 11 fol. strookt ook beter met de berekeningen die men kan maken op de Geervliet- en Rijsel-fragmenten, welke insgelijks een folio-nummer vertoonen.
Maar nu vestigde L. Scharpé (Belfort, 1901, blz. 207) de
aandacht der geleerden op een tot dus ver onbekend fragment
van den Spiegel, op de Kon. Bibliotheek te Brussel berustende.
Dit fragment werd door J. Verdam uitgegeven (Spiegel,
t. II, inleid. XI) : er zijn 3 folio's over, met de cijfers XCIIII,
XCVI en XCVII.
En nu maakte • Verdam met deze laatste gegevens eene
nieuwe berekening van het getal ontbrekende folio's. De uitslag
van zijn onderzoek is dat er niet 11 (N. de Pauw), maar wel
18 fol. ontbraken. En, volgens Verdam, komt men tot dit
zelfde cijfer met het Rijsel-.fragment, gefoliëerd J.A.
Hoe nu dit cijfer van 18 overeengebracht met de 11 fol.
van N. de Pauw ?
Verdam giste dat van die 18 fol., vier moesten afvallen,
die de inhoudstafel van het gedicht bevatten (in het Oudenaardsch hs. beslaat die tafel ook 4 fol.).
Dan blijven er nog 14 fol. over, die den tekst van het
gedicht inhielden, hetgeen van de Pauw's cijfer niet al te veel
verwijderd is.
L. Scharpé in zijne recensie van Verdam's uitgave (Leuvensche Bijdragen, V, 1903) betwijfelde de juistheid van de
Pauw's berekening : volgens hem geeft de berekening, gemaakt
op het Schoorman-fragment, een leemte van 12 fol. in het
begin van het Munster-hs.
De gissing van Verdam, dat het verschil van folio's aan
de tafel te wijten is, krijgt hiermede nog meer steun.
Welnu, het door mij gepubliceerde fragment brengt ons
een nieuw middel aan de hand om de ontbrekende folio's te
berekenen. En door dit fragment worden alle tot dus ver
gemaakte berekeningen omver geworpen.
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Wij lezen immers in onze tafel :
(A) XCIIII. Werdicheit moet elc hem vieren bi rechte.
(B) XCIIII. Werdicheit moet syn ghedaen meer den eenen
dan den anderen.

Gelief op te merken dat fol, 95 van den Brusselschen
codex verloren is. Maar op dit fol. kwam het kapittel A ongetwijfeld voor. Want wij bezitten nog fol. 96, en hier vinden
wij het kap. B, dat volgt.
Tusschen den Brusselschen codex en den onzen is er dus
op deze plaats een verschil van 1 tot 2 fol. Hetgeen bewijst dat
ons hs. hetzelfde formaat had als het Brusselsche. Dit is te
zeggen 40 verzen per kolom.
Ondersteld een oogenblik dat ons hs. 41 v. per kolom had
(en dit is een onmogelijk cijfer, want het zou dan toch 42 moeten zijn), zoo hebben wij per folio 4 verzen meer (2 recto,
+ 2 verso) — hetgeen op 94 folio's, 94 X 4 = 376 verzen zou
uitmaken en dit zou dan een veel grooteren voorsprong
geven dan een paar folio's. Zeer zeker heeft ons hs. een paar
folio's min op de zelfde plaats maar dit bewijst niets : het is
immers voldoende dat het Brusselsch hs. meer ruimte voor de
kapittel-opschriften openlaat, en op 94 fol. moet het verschil
hierdoor een of twee fol. uitmaken.
Op het eerste zicht zou men nu kunnen denken dat ons
fragment het cijfer van Verdam, 18, opnieuw bevestigt, maar
er zijn in de tafel andere gegevens die alles omverwerpen.
Wij lezen hier immers op de Z :
1. Zonden zijn bequame den duvel.
1. Zonden zijn zere gehaet met Bode. enz.
Op fol. 1 hebben wij dus juist het begin van het gedicht.
In ons hs., evenals in het Brusselsche, zijn er dus niet, zooals
Verdam meende, 4 fol. af te rekenen wegens de tafel : want
dan zouden de kapittels over de zonden op fol. 5 komen te
staan.
Indien Verdam's berekening juist ware geweest, dan
bewijst ons fragment dat er aan het Munstersche hs. 18 fol.
voor het gedicht, ± 4 fol. voor de tafel ontbreken : al te samen
dus 22 folio's.
Maar de berekening van Verdam is verkeerd en dit wil ik
nu bewijzen.
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Ziehier hoe Verdam aan het uitrekenen gaat (blz. XII) :
Fol. 94 van Brussel begint met vs. 12066 van het Munster-hs.
De 93 fol. van het Brus. hs. gaan dus tot 12065. Daar er
echter of ieder fol. van Brussel 160 verzen staan, dan moeten
die 93 fol., 160 X 93 = 14880 verzen hebben bevat — wel te
verstaan zonder rekening te houden met de ruimte ingenomen
door de kapittel-opschriften.
Aan het Munstersche hs. ontbreken, buiten de fol. van het
begin, nog vier folio's, die zoek zijn geraakt. En daar dit hs. 128
verzen per folio heeft, geeft dit 128 X 4 = 512 verzen.
Aan het cijfer 12065 moeten wij dus 512 bijvoegen :
maakt 12577.
Waar wij dus in het eene hs. 14880 hebben, vinden wij in
het ander 12577. Het verschil is 2303 verzen, welke dan aan
het begin van het gedicht ontbreken. Dit maakt, a 128 v. per
folio (Munster), 2303: 128 = 18 folio's verloren.
Deze wijze van uitrekenen is verkeerd, zeg ik : Immers
Verdam zelf verwittigt ons dat 14880 het cijfer is, zonder
afrekening der opschriften op de 93 folio's en die opschriften
zijn zeer talrijk.
De uitslag is 2303, ja --- maar van dit cijfer moet natuurlijk
afgetrokken, de opschriften van fol. 1 tot 93, want zij zijn niet
afgetrokken van 14880. Hoe vele folio's kan dit wel uitmaken?
Verdam zegt er niets van — en bijgevolg is zijn eind-resultaat
zonder beteekenis. Op die wijze komen wij er nooit!
Laten wij dus een anderen weg inslaan om tot een eindresultaat te geraken.
Ziehier thans mijne berekening :
Fol. 94 Brussel begint met 12066 van het Munster hs. :
Dit vers is aldaar het 49 ste vers op fol. 99. Laten wij nu die
49 verzen wegvallen om met volledige folio's te rekenen. Het
Munster hs. heeft 32 vs. per kolom, maakt 128 per folio.
Wij zouden dus op de 98 fol. moeten hebben 128 X 98
= 12544 verzen.
Maar het laatste vers van fol. 98 is in het Munster hs. vs.
12016.
Versl. 1922
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te kort. En dit verschil is de ruimte welke de kapittelten in het Munster hs. beslaan tot fol. 98.
Daar nu in het Brussel. hs. die zelfde opschriften ook
voorkomen, moeten wij de ruimte die zij innemen, ook aftrekken
van het getal verzen, dat wij bekomen zonder rekening te
houden met de opschriften.
Dit getal is 14880 min 528, maakt dus 14352 verzen.
Aan het Munster hs. moeten nog bijgevoegd worden de
vier verloren folio's (zooals Verdam te recht opmerkt). Maakt
12065 + 512 = 12577 verzen.
Het verschil tusschen 14352 (Bruss.) en 12577 (Munster) is
1775 verzen — hetgeen voor het Munster. hs. (met zijn 128 vs.
per folio) vertegenwoordigt 1775 : 128 = bijna 14 fol. (En niet
18, zooals Verdam wilde).
Dit cijfer 14 is zeer hoog ^-- en de vergelijking met ons
fragment, dat op dezelfde plaats een paar fol. min heeft, bewijst
dat de ruimte voor de opschriften, in den Brusselschen codex
zeer breed uitgemeten was, en dat wanneer wij slechts 528 verzen aftrekken, dit cijfer ver beneden de waarheid is.
Wij komen tot dezelfde opmerking wanneer wij nu de
berekeningen maken volgens de andere fragmenten.
Berekening volgens het Schoorman-fragment.
Dit fragment is gefoliëerd XIIII. Het heeft 40 vs. per
kolom. Kolom a en d ontbreken.
Het eerste vers (kolom b) komt overeen met vers 667 van
het Munster-hs.
De 13 eerste folios van dit handschrift gingen dus tot
v. 666 — 40 (kol. a) 626 van het Munster hs.
De 13 fol., a 160 vs. per folio, geven 2080 verzen, zonder
de opschriften te rekenen.
Vs. 666 is in het Munster-hs. het 41 sfe vers van folio 6,
Laten wij die 41 vs. wegvallen, dan bemerken wij dat op de
5 fol. van het Munster-hs. 128 X 5 = 640 verzen zouden
moeten voorkomen. Maar fol. 5 sluit met vs. 626. Maakt een
verschil van 14 verzen, ingenomen door de opschriften.
Die 14 verzen zijn dus af te trekken van de 2080 vs.,
berekend zonder de opschriften; maakt 2080 14 = 2066
verzen.
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(Munster), geeft 1440 verzen, die in het begin van het Munster
hs, ontbreken.
1440 verzen, a 128 verzen per folio, maken 11 folios uit,
en een overschot van 32 verzen.
Volgens de berekening van L. Scharpé is er een overschot
van 46 verzen .— het verschil, 14, is de ruimte die wij voor
opschriften in Munster-hs. gevonden hebben.
Een overschot van 32 verzen moet ons niet verwonderen
denkelijk is 14 niet hoog genoeg en namen de opschriften
wat meer plaats in.
Berekening volgens het Geervliet-fragment.

De twee folio's dragen de cijfers XXX en XXXI. De
kolommen zijn van 50 verzen.
Het eerste vers van fol. 30 komt overeen met vs. 3874 van
Munster-hs.
Fol. 29 ging dus tot 3873.
29 f. a 200 vs. per folio, maakt 5800 verzen. Vs. 3874
is in het Munster-hs. het 63 ste vers van fol. 32, en fol. 31 gaat
tot 3810.
31 fol., a 128 vs. per folio, geven 3968 verzen. Daar er
echter slechts 3810 verzen zijn, maakt een verschil van
3968 ^-- 3810 = 158 verzen, ruimte ingenomen door de opschriften en die ook van 5800 moet afgetrokken worden = 5642 vs.
In het Munster-hs. ontbreken 2 fol., buiten het begin,
128 X 2 = 256, vs., te voegen bij 3873 — maakt dus 4129.
Het verschil tusschen 5642 (Geervliet-fragm.) en het 4129
(Munster-hs) is 1513 voor de ontbrekende folio's in het begin.
Dit geeft 1513: 128 = 11 folio's die ontbreken en een
overschot van 105 verzen.
Het overschot is ietwat grooter dan bij het Schoormanfragment.
Berekening naar het Rysel-Fragment,

Dit fragment is gefoliëerd fol. 51. De kolommen zijn van
50 verzen.
Het eerste vers komt overeen met vs. 7380 van het Munster-hs. Het laatste vers van fol. 50 was dus 7379.
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50 folios, a 200 vs. per folio, maakt 10,000 verzen.
Vs. 7379 is in het Munstersche hs. het 101 ste vers van
folio 60. De 59 fol, van dit hs. zouden moeten hebben
59 X 128 == 7552 verzen. Doch fol. 59 gaat slechts tot vr. 7271;
maakt een verschil van 281 vs., ruimte ingenomen door
opschriften, en hier mogen wij nog 7 bijvoegen voor de
opschriften van fol. 60. Zoo dus 288 af te trekken van 10,000,
maakt 9712.
Er zijn echter 3 fol. verloren in het Munster-hs. buiten
die van het begin, maakt 3 X 128 = 384 te voegen bij
7379 = 7763.
Het verschil tusschen 9712 (Geervliet-.frg.) en 7763 (Munster) = 1949 verzen verloren aan het begin van het gedicht.
1949 : 128 = 15 fol. en een overschot van 29 verzen.
Dit cijfer van 15 is beduidend hooger dan de uitslag verkregen met de Schoorman- en Geervliet-fragmenten. Maar het
laat zich gemakkelijk uitleggen. In die codices, evenals in ons
fragment, ving de foliëering aan met het begin van het gedicht,
terwijl klaarblijkelijk het Rijsel-hs. de tafel medegerekend heeft.
Wij hebben hier dus 4 fol. tafel, ± 11 fol. gedicht = 15 folio's.
En nu komen wij, na al die berekeningen, tot de vraag :
hoe vele folio's ontbreken er in het begin van het Munster-hs.
Naar mijn oordeel is het niet 11 (de Pauw), noch 12
(Scharpé), noch 18 (Verdam). Er moeten 4 katernen, van 4 fol.
elk, = 16 fol. aan het hs. vooraf (de katernen van dit hs. zijn
gewoonlijk van 4 fol.). Van die 16 fol. waren er 4 1/2 of 5
ingenomen door de tafel (deze besloeg 4 fol. in het Rijsel-hs.
met 50 verzen per kolom, maar in een hs. met 32 vs. per kolom,
zooals het Munstersche, moest natuurlijk de tafel meer folio's
beslaan). En er waren nog 11 fol. voor het gedicht.
Indien die berekening juist is, dan mogen wij zeggen dat
aan ieder fol. van het Oudenaardsche hs. ongeveer een fol. van
Munstersche heeft beantwoord : want het Ouden. hs. heeft
15 fol. in het begin, waarvan de inhoud in het Munster hs. niet
teruggevonden wordt.
*
**

Het nieuw ontdekte fragment is niet alleen van belang
wegens hetgeen wij hierboven schreven; op fol. 2 brengt het
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ontbreken er aan het begin van het Munstersche hs. ongeveer
1400 verzen. Welnu de verzen van fol. 2 behooren tot dat
gedeelte.
De vergelijking met het Munster-h. is dus onmogelijk,
maar gelukkig bezitten wij de Proza-omzetting (Oudenaarsch hs.)
die ons in staat stelt aan te wijzen welke de juiste plaats is die
onze verzen in het grootere gedicht innamen; kap. 5 der Gulsigheid bespreekt de" zeven quade dingen - die uit de gulsigheid
voortvloeien.
Ons fragment behoort tot dit kapittel : wij vinden hier het
einde van het " eerste " kwaad en het begin van het tweede.
Ik druk hier de verzen tegenover het correspondeerend
gedeelte der Proza.
(Oudenaardsch hs.)
Gulsigheit doet den minNieuw fragment.
(Kol. a).

schen soven (= zeven)
quade dingen.

Ten irsten doet si den
minsche leven in honger.
Die scriftuer seet : " Si
sullen honger dogen als
honde. " Oec seet Ozee in
der bibelen : " Si sullen
eten ende niet werden ver

D. Hier of scrivet [sente] Augustijn :
" So waer tvleesch lovet zijn vermaken,
Daer salt ghebrec in moghen sma[ken " (1).
Al heift ooc die guise ghenouch
Spise ende dranc syn ghevouch
Ende wel bereet, dan claecht hi allene
Dat zyn buur es al te cleene
(1) overgeslagen in de Proza.

-saedt."Jhronimuset:
" Weelde die men heeft en
versaedt tot gheenre tijt,
mer altoes gheeft si meer
hongers ". Oec soe woe
(= hoe) een minsche des
avonds meer drinckt, soe
hem des morgens meer
dorst.
Ende desgelijc is die
gulsige oec finder spisen :
All heeft hi spise die sunderlingen guet is, ander
spise sal hi begeren, off hi
en heeft der alsoe voel
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Datter niet al die spise in mach.

Dus lent die gulse nacht ende dach
Onversaet in enigher wise,
Want hem ghebreict buuc of spise.
D. Elc mach wel vroet zijn van desen
Dat hi niet sonder hongher mach wesen
In wien dat ute honghers breke,
Hongher gheboren es eenpaerleke.
D. Alse pulsen maeltijt es ghedaen
Dan moet h [i weder] wandelen gaen
Om hongher te [mak]ene ende appetijt
Dus es die guise versaet gheen tijt :
Si jagen den hongher in der manieren
So men jaghet int foreest ten dieren ;
So onversaet es hem de moet.

(= veel) niet als hem die
kele dunt behoven. Off
heeft hi der oec genoech,soe
en is si hem niet genoech te
genoge bereidt. Aldus is
die vuylsack altoes onversaet. Ende als der gulsiger maeltijt is ghedaen, soe
moeten si hem verwandelen om honger ende appetijt
weder te maken. Ende
aldus jagen si den honger
in sulker manieren als men
dieren int velt jager.

Gulsheit cranct zere ende quetst
smenschen nature.
Dander quade dat gulsheit doet
Den lichame in elker ure
Dats dat soe quetst die nature.
Hierup in Job ghescreven staet :
" Als syn buuc in spisen versaet,
Staet hi ghespannen als pesen;
Dan zal hem drouf heit groot bi wesen.

Dander quaetheit, die si
den licham doet, is dat si
quetst die natuer. Hieraf
bescrijft Job : " Als sinen buyck van spisen is
versaedt , soe steer hij
gespannen gelijc eenre pesen op den boge. " Dese
liden tot meniger tijt, om
die genoechte van enen
dage, een maent of een
jaer, sagen of plage off
anderre qualen.

Kolom b (recto) en c (verso) zijn hier afgesneden. En daar
ons hs. 40 verzen per kolom heeft, en er bovendien 10 verzen
bovenaan ook ontbreken, zoo moeten er tusschen de verzen
van kol. a en de overgebleven van kol. d, niet min dan
40 -1- 40 ± 10 = 90 verzen verloren zijn.
De Proza, zooals wij kunnen zien, volgt bij kol. a de
verzen tamelijk getrouw; maar bij kol. d (verso) is dit het geval
niet meer. Aan enkele gelijkluidende plaatsen kunnen wij merken dat wij nog steeds in het zelfde kap. 5 zijn : het vijfde
" quaet " wordt besproken, maar op heele verschillende
wijze :
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Daer so menich in mesvaert.
Neense, ensi dat wi ghedwinghen
Die weilde ende tonder b[rin]ghen.
D Van der ontsiender w[ee]ldicheit
Ecclesiat[ic)us dus seit :
" Ic hebbe vonden ghenoot
Een wijf bittre dan die doot
[
] dattie weilde van den vleesche
mi]ds haren vulen heesche
Niet een alve doot brinct toe,
So waer drievout — verstaet hoe :
Soe brinct die doot toe van naturen ;
Dander doot doet soe besuren,
Dats die doot van der mesdaet.
Die derde doot es, die niet vergaet,
Dats die ewelike torment
Daer die sondare [in els ghesent.
D In proverbien [staetj ooc van
weilde die rike man
Ne waer int hende sal soe biten
Als tserpent ende uut werpen venijn
............
... welke gulsheit doet : dat die wie
Met rechte in alre scalkernie
Hebben sonden : guise ute gulsheden
Maken dien hem van hem leden

Dat vijfte quaet is siecheit. Eccliasticus seet :
" Siecheit en sal niet gebreken in veel spisen. "
Eiken campvechter genoecht dat hy sinen viant
onderbrenget, mer aldus en
eest mitter weelde niet. Als
die weelde, dat is dansen,
springen, hoveren, leckerlike spise, costelicke morselen te eten, wyn, malemezie, garnaet, claereit te
drinken, den weldigen
ondersaet,dat is den lich am,
soe geeft sy hem voel quetsingen : si neemt hem sijn
cracht ende maect hem besieckt ende maect hem
cropel, ende brengt hem
ducwile ter doot. Ecclesiasticus seet vander weelden : " Ic heb vonden een
wijff bitterre dan die
doet : dat is weelde des
vleisches, die mit oerre
vuylre begeerten niet alleen eenvolt den doet toe
en brenget, mer drivolt
^-- verstaet woe sij toe
brenget die doet der natueren ; dat ander is die doet
der misdaet ; ende die dorde
is de doet des ewigen tormentes. " Hier op seet
ooc Salomon : " Si gaet
saeft suet in, mer int eynde
salsi bitterliken ende scarpeliken sniden. "
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Die se hout in alre scalkerlycheit.
Hier of in proverbien seit
Die wise Salemoen dat [
]
Die werdelyc voet sinen scalc

Wij bevinden ons in het zelfde geval als met het Gaillardfragment : daar ook volgt de proza kol. a, fol. 2 getrouw ; doch
bij kol. d zijn de afwijkingen zeer groot.
*
**

Daar wij met fol. 1 aan het einde van de inhoudstafel staan
(W, Y, Z), moet in ons hs. het gedicht op het volgende folio
beginnen.
Ons fragment is zeer stellig de buitenzijde van een katern.
En in de dobbelbladen, die in dit katern ontbreken, stond
het begin van het gedicht tot aan de door mij gepubliceerde
verzen.
Hoe vele dobbelfolios ontbreken hier ? En het hoeveelste
vers van het gedicht is het eerste van kol, a?
Daar er per fol. 160 verzen zijn, had het dobbelblad
2 X 160 = 320 verzen.
Er schijnen wel 3 dobbelfolios te ontbreken. Dit is
3 X 320 = 960 verzen, en bovendien ontbreken nog 10 v. aan
den bovenkant van kol. a, = 970.
Het fragment begint dus met v. 971 (waarvan een paar
dozijnen af te rekenen wegens de opschriften.)
Folio 2 van ons dobbelblad bevatte de verzen ± 971 tot
± 1130. (Het laatste vers van kol. d.)
In de onderstelling dat het Munstersche hs. met vers ± 1400
aanvangt, moeten er dus tusschen ons fragment en het begin
van het gedicht ± 1400
1130 = --f-- 270 verzen ontbreken.
En dit komt wel uit met de gegevens van de Proza.
Het Gaillard-fragment (dat een gedeelte van kap. 3 bevat)
zou dan te zoeken zijn tusschen vs. 650 en 750.
*
* *

In het Munstersche hs. heeft de Spiegel der Sonden 16.972
verzen, maar er ontbreken hier folio's in het begin, en daarbij
nog een zevental in den loop van het gedicht.
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Verdam (t. II, inleid. blz. IV) heeft willen berekenen hoe
vele verzen het volledig gedicht bevatte. Met 11 fol. ontbrekende in het begin (N. de Pauw), komt Verdam tot de slotsom
dat de Spiegel " iets meer dan 20000 regels groot moet zijn
geweest ". Van dit cijfer, zegt hij, zijn er wel de " plaats "
door opschriften ingenomen, af te rekenen. Maar, voegt hij
erbij : " Wij zullen evenwel beneden zien, dat er in het begin
meer, waarschijnlijk 18 bladen (of drie volle quaterns), ontbreken. "
Dat er geene 18 fol. ontbreken, heb ik hoogerop aangetoond. En volgens de berekeningen, welke wij thans met ons
fragment kunnen maken, moet de Spiegel niet iets meer dan
20.000 verzen hebben bevat, maar wel ongeveer 19 . 500 verzen
groot zijn geweest.
Onze tafel zegt dat het kap. " Ijdele glorie leert ons... "
op folio 100 stond.
In het Munstersche hs. begint dat kap. met vs. 13. 195 —
zijnde het 74 ste vers van fol. 108.
In onzen codex waren er dus vóór dit kapittel 99 volledige
folios. Berekend a 160 vs. per folio, geeft dit 99 X 160 = 15'840
verzen.
Van dit cijfer zijn af te rekenen de opschriften. Welnu
107 fol. van het Munster hs. (a 128 per folio) geven 13.696
verzen. Het laatste vers van fol. 107 is echter 13121. De
opschriften nemen dus in het Munster hs. eene plaats in van
13696
13121 = 575 verzen.
Deze 575 zijn ook af te trekken van de 15'840 van onzen
codex (15840 ^- 575 = 15.265.)
In onzen codex was dus het kap. IJdele glorie ongeveer
vers 15 . 265. Maar daar het kapittel hoogstwaarschijnlijk niet
met vs. 1 van fol. 100 begon, zijn er nog enkele verzen aan
15265 toe te voegen.
Gelief verder op te merken dat in Munster-hs. nog 3778
verzen komen na het kap. Ijdele glorie (16'972 — 13'194
= 3. 778 verzen).
Na dit kap. (fol. 108) ontbreken er nog 3 folio's in het
Munster-hs. : 3 X ` 128 = 384 verzen.
De volledige Spiegel had dus 15 . 265 + 3778 + 383
= 19427 verzen.
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Dit cijfer is niet ver verwijderd van Verdam's cijfer. En
het bewijst nogmaals dat onze codex wel 40 verzen per
kolom had.
:^
^*

Nog een enkel woord over de TAAL van ons fragment. Die
taal is zuiver Vlaamsch -- ja, zelfs West-Vlaamsch.
Ik vestig de aandacht op de atethese der h in ebben (voor
hebben), alve (voor halve).
Op de onnoodige toevoeging van h in hende (voor ende
= einde).
Op den vorm zoe = zij (Fransch elle).
Op de spelling ou voor oe in ghenouch, vloucken, enz.
Op Vlaamsch den ghonen (voor den ghenen).
En op de West-Vlaamsche vormen ghebreict (voor ghebreect), lei f t (voor leeft) en hei f t (voor heeft), veilde (voor
weelde).

Juli 1922.
II. Een nieuw fragment van den roman van Limborch.

Sedert Januari 1898 ben ik bezit van twee folio's, bevattende 2 fragmenten van den Roman van Limborch. Zij werden
aan mij verkocht door den boekhandelaar Vijt te Gent, tegelijker tijd met een copie der fragmenten welke door Serrure
vervaardigd werd. Deze copie is op menige plaats foutief, maar
zij heeft voor ons haar nut, omdat sommige gedeelten die thans
bijna onleesbaar zijn, toen nog duidelijk ontcijferd konden
worden. Aan den koop waren er ook bijgevoegd 10 fol. met een
nieuw fragment, uit de 15e eeuw, van den Alexander van J. van
Maerlant. Over dit tweede gedicht handel ik een andermaal.
*
**

Eenige inlichtingen over de herkomst van de Limborchfragmenten mogen hier volgen.
Zij werden door Ludwig Tross, te Hamme (Westphalen)
gevestigd, aan Serrure geschonken rond 1840, in alle gevalle
vóór de Limborch-uitgave van L. Van den Bergh (1846).
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Usuardi, waar zij als schutbladen dienden op den binnenkant
van den band.
Dit Martyrologium werd nadien door Dr. Royaards te
Utrecht aangekocht.
Op het eerste Limborch-fragment staat : " Liber domus
Fratrum S. Martini in Wesalia ". Zoodus bevond zich het volledig hs. misschien in het fraterhuis te Wezel aan den Rijn ; of
wel was het de eigendom van den boekbinder (te Wezel ?) die
het Martyrologium ingebonden heeft.
Toen Serrure het fragment ontving, kon hij niet bepalen
van welk Middel. Nederl. gedicht, de folio's deel uitmaakten.
Doch, daar de namen, die hier voorkomen, grootendeels de
zelfde zijn als deze die hij terugvond in een " fragment de
poéme batave ", waarop C. Oberlin in 1803 de aandacht
gevestigd had, giste Serrure dat de ontdekte bladen tot dit
zelfde gedicht behoorden.
Hij heeft heel goed gezien : het Oberlin-fragment behoort
inderdaad tot den Limborch. Toen Van den Bergh zijne uitgave publiceerde, was het fragment zoek geraakt. Maar het
werd later te Parijs teruggevonden en door M. de Vries uitgegeven in het Tijdschrift Maats. Leiden, dl. III, 50.
Toen Serrure zijne bibliotheek in 1872 openbaar verkocht,
stond hij de Limborch- en Alexander-fragmenten aan Vijt af.
In dien tijd achtte men het de moeite niet waard, zulke losse
perkamenten in een catalogus te vermelden.
Vijt bewaarde die stukken op zijn zolder tot Januari 1898,
en sindsdien zijn zij in mijn bezit.
Het is dus nu niet veel min dan één volle eeuw dat zij in
de handen van particulieren, en voor de wetenschap verloren zijn.
^
^ ^
Laat ons thans den INHOUD bespreken.
Het eerste folio bevat de verzen Boek V, 1106-1317.
Het tweede, de verzen Boek VI, 21092320.
Het hs. met een duidelijke hand geschreven (sommige
gedeelten zijn echter zeer verbleekt doordien zij tot schutblad
hebben gediend) schijnt wel tot de 15de eeuw te behooren.
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Het bevat op iedere bladzijde 2 kolommen van telkens
53 verzen. Geen enkel der rnij bekende Limborch-hs. vertoont
dit getal : noch het Oberlin-frgm. te Parijs, noch de 2 frgm.
uitgegeven door N. de Pauw (Gent en Antwerpen, Plantijn),
noch het frgm. van J. Franck (Keulen).
Maar ik heb alle bekende fragmenten niet vergeleken.
Tusschen de 2 overgebleven folio's schijnen er dus 7 dobbel-folios verloren te zijn gegaan. Er is immers tusschen V,
1317 en VI, 2109 volgens de gedrukte uitgave eene leemte
van 2972 verzen.
Dit getal komt bijna juist overeen met het cijfer van onze
fragmenten : 7 dobbel-folios (424 verzen per dobbel-fol.) maakt
2.968 verzen. Doch van dit getal moet nog afgerekend worden
de plaats ingenomen door den titel : " Boek VI ".
Is er soms eene zeer korte interpolatie in het Leidsch-hs.
dat tot grondslag dient van onze uitgave.
Of eene leemte in het Wezelsch-hs. waaraan de fol.
toebehooren ?
*
**
Fragmenten van Middel-Nederl. gedichten zijn heel dikwijls van het hoogste belang, omdat zij soms geheel andere
lezingen bevatten, dan die der volledige hss. Zij laten ons
soms toe te controleeren of conjecturen door philologen
gemaakt, bevestigd worden of verkeerd uitvallen.
Verrassende nieuwe lezingen zijn er in de nieuwe folio's
niet te vinden : opmerkelijke varianten wel.
Maar het toeval wil dat juist in die folio's een reeks plaatsen voorkomen, die besproken werden door Verdam (Tijds.
van Leiden, VIII) en waar hij verbeteringen heeft voorgeslagen.
Laten wij nu zien in hoe ver de voorgestelde conjecturen
bevestigd worden.
V. 1119 heeft het Leidsch-hs.
Die Anthiochen, die dat saghen.
Antioche is een stad. Er wordt vereischt de naam van een
volk. Verdam stelt voor : Antiochine.
Ons hs. leest : Sarro — verkorting van Sarrasine (cf. vs.
1127). Ongetwijfeld de oorspronkelijke lezing. Verdam's conjectuur wordt niet bevestigd : maar hij heeft volkomen gelijk
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waar hij zegt dat het Leidsch-hs. corrupt is, en dat de naam
eener stad hier niet past.
Vs. 1121. Waren si droeve utermaten.

Lees : Warens, zegt Verdam — dit is de lezing van ons
fragment.
Vs. 1150. Men soude niet tusscen II sneeuwe
Vinden niewer hare gelike.

Eene plaats uitvoerig behandeld door M. De Vries, Taal-,
zuivering, blz. 147, waar hij voorstelt te lezen : seeuwe.
Ons fragment leest ook sneeuwe —r maar De Vries zal
toch wel gelijk hebben.
Boek VI, 2150. Die scade es herde groet.

Lees : " dat scade es " zegt Verdam, = lezing van ons
fragment.
2171. Ende hietene willecome veesen.

Lees : " groot willecome ", zegt Verdam. Ons frgm. leest
evenals Leidsch-hs. De conjectuur van Verdarn zal wel overbodig zijn.
2201. Ten lesten quam een ridder werf.

Van den Bergh heeft die lezing willen verbeteren : zij
behoeft geene verbetering, zegt Verdam. Hij heeft gelijk —
ons frgm. leest met Leidsch-hs.
2205. Hier nes nieman soe willich tsine
Coninc, wisti dat dese pine
Soude doen.

Lees : " dat in dese pine " zegt Verdam, ~ ons frgmt.
2236. Evax, die coninc van Arragoen
Die ten besten es vergaen siin doen

Lees : " viel syn doen " zegt Verdam, = ons frgmt.
2243. Dat hi vollec van der stad vlie
Entie sine met vrede late.

Lees : " Ende tsine ", zegt Verdam. Ons frgm. leest " Ende
hem tsine ". ongetwijfeld de goede lezing.
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Die met menighen stouten baroen
Hi leit hier in de stad.
" Hi " moet geschrapt worden, zegt Verdam. Hij heeft
gelijk — maar dan hapert er iets aan het metrum van dit vers.
Ons frgmt. leest :
leit voor u [hier] in de stad

ongetwijfeld de goede lezing.
2305. Maer hi heeft hier tons ghesent
Met II graven een prosent.

Lees : " Van II graven " zegt Verdam, = lezing van ons
fragment.
Op schitterende wijze worden dus door het nieuwe fragment Verdam's verbeteringen meestal bevestigd : en waar wij
dit thans voor een kort bestek kunnen vaststellen, zullen nu in
vertrouwen de menigvuldige andere verbeteringen ook mogen
aanvaard worden.
Het fragment betoogt het goede recht der conjecturale
critiek — een recht dat soms door een jongere school van philologen in twijfel getrokken wordt. En dit, zooals het nogmaals
uitkomt, ten onrechte.
Wel te verstaan zoo die critiek met de noodige omzichtigheid uitgeoefend wordt en zoo zij uitgaat van iemand als Verdam, gewapend met eene ruime kennis van onze oudere taal.
Ten slotte nog eene mededeeling.
De Roman van Limborch wordt meestal aan Hein van
Aken toegeschreven. Naar mijne meening is dit mis. Ik wil hier
echter op dit ingewikkeld vraagstuk niet verder ingaan daar
ik een afzonderlijk opstel aan Hein van Aken wijden zal en
hoop te kunnen bewijzen dat zijn levensbeschrijving tot nog
toe verkeerd werd opgesteld.
. Ik acht het onnoodig het Limborch-fragment hier in extenso
af te drukken. Sedert jaren werd door Verdam en anderen de
noodzakelijkheid betoogd van eene nieuwe Limborch-uitgave.
Denkelijk zal deze zoo lang niet meer uitblijven; ik laat het dus
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aan den toekomstigen uitgever over, de andere varianten op te
nemen.
Wie verdere inlichtingen over het fragment wenscht, gelieve
zich te wenden tot de Maatschappij van Ned. Letterkunde te
Leiden. Ik heb vroeger de belofte aangegaan het stuk perkament aan de Maatschappij ten geschenke aan te bieden. Zoodra
mijne mededeeling verschenen zal zijn, vertrekt het fragment
naar Leiden.
Februari 1921.
III. Fragmenten van een codex, bevattend bet " leven van
Sinte Pachomius " (in proza) en andere stichtelijke
lectuur (H. Suzo enz.).
In Augustus 1921 (1) heeft de hr. vrederechter De Decker
te Temsche mij een paar fragmenten ter hand gesteld, om die
uit zijn naam aan de Vlaamsche Academie ten geschenke aan
te bieden.
Ik ben zoo vrij geweest, eer ik mij van deze opdracht kweet,
die stukjes te lezen en te onderzoeken, om te weten wat zij
eigenlijk bevatten, en welke hunne waarde was.
Ik deel thans den uitslag van dit onderzoek mede. De lezer
gelieve mij te verontschuldigen zoo ik hier voor menige vraag
sta, die ik niet weet op te lossen : ik ben in de middeleeuwsche
stichtelijke literatuur veel min thuis, dan in de wereldlijke.
Mijn aanteekeningen zijn zoowat currente calamo geschreven,
in de hoop dat een ander, meer bevoegd dan ik, voor een aanvulling zorge, daar waar mijne wetenschap te kort schiet.
*
* *

Het eerste fragment is het bovenste gedeelte van een folio
(slechts 19 regels blijven over — en er zullen wel, naar het
formaat tè oordeelen, 40 a 50 oorspronkelijk gestaan hebben).
Twee kolommen per bladzijde. Schrift der 15 de eeuw.
Recto (rechts bovenaan) het folio-cijfer CXXIIIL gerubriceerd. Het handschrift moet dus nogal zwaar zijn geweest.
Recto en verso, boven in het midden, gerubriceerd " PACHOD
(1) Zie Verslagen der Vl. Academie, 1921, blz. 653.
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LEVEN " (verkorting voor Pachomius). Sinte Pachomius was een
monnik, een Egyptische heremijt. (2 de eeuw na Christus) over
wien men raadplegen kan : E. Amélineau, Etude historique sur
Saint Pachome (1887); Real Encyclopedie van Herzog (in voce);
]osse Hillegeer, Sinte Pachomius (Gent, 1866), dit laatste een
vulgarisatie werkje.
Ziehier thans wat er van dat leven overblijft.

Recto, kolom a ,., den ouden man, die peter hiet.
... hy sulken tyt Xs joncwiven
...nteren soude, ende hyse met
[hey]lighen woerden vertroeste
[V]vant dese hadde alle passien
[in] hem ghedoot ; ende daertoe had[de] hij redene, die met soude ghe[ Int was, alsoe ghescreven is, ende
[hij] was berde suver van lich[a]em ende van herten ; ende hy sprac
[d]esen heilighen maeghden dicwile van der scrifturen ende seide
[daer g]roter salicheit toe behoerde.
[E]nde pachomius bescreef hen die
[vreug}den daer sy haer leven in be[ste?]den souden. Want haer regule, was al ghelyc der moncken
[re]gule, sonder dat sy gheen pel[le] en droeghen. Ende als enich
...........
Kolom b
die een den anderen gheven
mochten, want hen beyden was
ghenoch dat sy die een den
anderen visiteren mochten,
ende dus herdenken van den toecomende goede metier hopen
der ewigher salicheyt. Mer
als die vrouwen der moncken
te doen hadden, om te stichten
oft om ander dinghen, soe toer (1)
men die heilichste mannen wt,
die metten susteren syn souden
om haer werc, dat sy begheerden; ende sy wrachten (2) met gods
(1) = koos.
(2) wrochten het.
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haren cloester waert ter maeltijt ende wachten hem datsy metten vrouwen niet en aten
noch en droncken ; want
Verso, col. a ghensy dat lijc over ende begroeven
se in haren graven met devotien
Hoe die ionghelinc theodorus
XXIIII capittel.
bekeerde
Dit heilich leven wert verre
ende wijde vermaert ; ende sinte pa-

chomius name quam al om, soe
dat alle lude Bode hier af dancten.
Want veel lude waren, die deser
werelt orber versmaden ende minden tleven van desen moncken.
Ende onder dandere was een ionghelinc, wail na xiiij jaer out,
die theodorus hiet, gheboren van
kerstene vader ende moeder, die na
der werelt herde edel was ende hij
bekeerde aldus. Op den dertiendach, die men na den zeden in egipten vierden, doen hij sach syn
Col. b

Versl, 1922

" de, Almechtich god. die alle hey" "melicheiden weetste, du wetes
" dat ic niet van al, dat in dese
" werelt is, voer dijn minne en
" sette. Ende daer om bidde ic dy
" dattu my beleits, ontfermich
" god, om dinen wille, ende verlicht[es]
" mijn cativighe ziele dat sij ni[et]
" verdonckert en werde met so[n-]
" den der ewigher doot. Mer da[t]
" sij verlost werden moet met dijn
" ghiften, dat sij dy in allen moet
" loven ende dancken. " Doen hy dit
bede, soe quam sijn moeder ende
vant sijn oeghen al vol tranen ende
seide : " Lieve kint, wie heeft dy b[e]52
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ghesocht met droefheiden ende

In de Acta Sanctorum Boll. (14 Mei) zijn er twee levensbeschrijvingen van Sint Pachomius te vinden. De eerste, uit
het Grieksch vertaald ; de tweede, door de Bollandisten vita
apocrifa betiteld.
Onze tekst komt met geen van beide teksten overeen. Wel
is waar is hier ook sprake van Theodorus; maar niet in een
24 ste kapittel... en de bewoordingen verschillen zeer.
Welk is de bron van onzen Nederlandschen tekst? Denkelijk wel een Latijnsche bron — doch heb ik ze niet kunnen
terugvinden.
Of er ergens een volledig afschrift van dit Leven in het
Nederl. bestaat, weet ik niet, misschien maakt het deel uit van
eene verzameling aangaande " les pères du désert ".
*
**

Het tweede fragment is het onderste deel van een folio
(14 regels recto, 15 verso) dat denkelijk tot het zelfde hs.
behoorde ; wel is waar is het schrift hetzelfde niet, en staan de
regels dichter bij elkaar, maar het gebeurt dikwijls dat lijvige
handschriften met verschillende hand geschreven zijn, en dat
men op het einde van een hs. (om de codex niet al te lijvig te
maken) min ruimte tusschen de regels laat.
Dit fragment heeft echter met Sint Pachomius niets uit
te maken.
In het verhaal, dat wij hier aantreffen, is er sprake van
een zekeren " Oelde ", die de meester van " Innocencius " was.
Deze Oelde schijnt zijn leerling vermoord te hebben en hij
doet hierom zware boete.
Uit welk werk hebben wij hier een uittreksel ? Ik weet
er niets van.
Ziehier wat er van het verhaal overblijft : een ander zal
het stuk misschien hiermede kunnen identificeeren.
Recto, a Innocencius hiet, die simpel was van sinen vrien
wille ende mit voersatte;
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mer in der ghedachte
ende in den werke was hi
vroet. Die also zwaerre
grote dinghen van desen olden vader verdroech, dat
si machschien vele menschen onghelovelic solde
dunken wesen. Want die
onbesceiden oelde niet allene en pinighede hem
daghelix mit onrechte
Kol. b barmhertighen olden vader ende daernae sterf hi
ende voer totten heer. Hier
om, doe hi begraven was
op den kerchof der vaderen, so ghinc dese oelde,
die innocencius meyster was,
na vijf daghen tot enen
heilighen olden vader, die
woende in den selven
lantscape ; ende seide hem :
It
" vader, Innocencius is doot
Mer, doe dat die heilige
vader hoerde, so antwoer-

Verso, a screyende. Ende hi begheerde
van den oversten der vergaderinghe, dat hi bi dat graf
ene celle maken mochte ; ende
aldaer leefde hi voert
meer suver, ende seghede (1) altoes dien vaders " ic bin
manslachtich ende sculdich
des dodes Innocencii ".

Hiermede sluit het verhaal. Hetgeen volgt, draagt een
nieuw opschrift, gerubriceerd :
Hoe II onse lieve here sine vreint in 11 manigherhande
manieren II hiet bedrucke enDE liden hebben II hier in deser
werelt -- Ut horologium der ewigher wysh(ey)t.
(1) = segde (in het Geldersch).
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Een kapittel dus uit het Horologium mternx sapientix
van Henric Suso, in het Nederlandsch vertaald. Ik meen mij te
herinneren dat er nog volledige hss. van deze vertaling bestaan,
maar weet niet te zeggen waar zij zich bevinden (1).
Na het opschrift, lezen wij nog in kol, c " Alse dat
hoecsken onlange "... het begin van dit kap., dat dan in kol. d
voortgaat (15 regels die ik niet herdruk).
^
^*

Een ding deed mij echter twijfelen of die twee fragmenten
wel tot den zelfden codex behooren : namelijk de TAAL.
Deze is Hollandsch voor het eerste fragment zooals blijkt
uit : luden (Vlaamsch lieden), wailna, almechtig god (= almach-'
tich) ; ghenoch.
Terwijl het tweede fragment Geldersch is : zooals blijkt
uit " olden vader " (2 maal = ouden v.) .— solde (= sonde) —
meyster — mAnigherhande (= mEnigherhande — sterf
(= stierf) — ic bin --r vreint (Vlaamsch vriend, Holl. vrunt) enz.
Maar misschien behoorde onze codex tot deze tamelijke
zeldzame categorie codices, die in zeer uiteenloopende tongvallen geschreven zijn.
September 1921,

(1) In de bibliotheek der Rijke Claren te Gent bevond zich ook
" thorloy van der eeuwigher wijsheit " (cf. Leonard Willems, " de boekeninventaris der Rijke Claren te Gent in 1508 " in Tijdschrift voor
Boek- en Bibliotheekwezen, [ 1912], blz.190, nr 70).

HET VERBETEREN
VAN

LETTERKUNDIGE OPSTELLEN
DOOR

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

Het verbeteren van letterkundige opstellen — moet ik het
bewijzen voor collega's die in het onderwijs werkzaam waren
of nog zijn? ^-- is in menig opzicht een zeer ondankbaar werk.
Al eischt het ieder week verscheiden uren, toch komt het
dikwijls bij overheden en collega's niet in aanmerking ; zoo dat
in meer dan éen gesticht de leeraar in talen evenveel les te
geven heeft als zijn overige ambtgenooten, die, had hij minder
uren dan zij, hem voor begunstigd zouden aanzien, terwijl hij,
buiten zijn klas, halve dagen besteden moet aan het verbeteren
van opstellen, die, vooral bij gevorderde leerlingen, soms vier,
ja, zes volle bladzijden beslaan.
Ook veel leerlingen, zelfs vlijtige en dankbare, vragen zich
zelven weinig af wat tijd de verbetering van de opstellen kost.
Zij denken veelal aan hun eigen werk alleen, zonder na te gaan
hoeveel gezellen er zijn die ook niet mogen verwaarloosd
worden of hoeveel tijd de leeraar noodig heeft om zijn opmerkingen te vinden en te schrijven. Want er dient geschreven. Ja,
een fout tegen spel- en spraakkunst kunt ge onderstrepen; maar
een verkeerde uitdrukking, een kreupelen zinbouw, een noodex
booze herhaling, een slecht verband tusschen de gedachten, een
afwijking, een valsche redeneering, die kunt ge niet anders dan
door geschreven woorden aanwijzen.
Het is een vermoeiend werk, waaronder de geest aanhoudend moet gespannen staan ; want wie die taak ernstig wil
verrichten, dient ieder woord, ieder uitdrukking, ieder zin, ieder
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verband van dichtbij te bekijken en te onderzoeken. En fouten
onverbeterd laten schaadt niet alleen aan den vooruitgang van
de leerlingen, maar ook dikwijls aan de reputatie van den leeraar.
Het is een werk waar geen eer of toejuiching bij te oogsten
is, want het eerste deel ervan gebeurt buiten alle gezelschap, op
de stille, eenzame studiekamer, en het tweede in de klas, waar
men dan doorgaans bondig en streng zakelijk moet zijn.
Ronkende volzinnen of groote woorden behooren daar niet
te huis.
Het is een sarrend werk, omdat de meester er telkens
sprekende bewijzen in vindt van veler slordigheid, lichtzinnigheid en schuldige traagheid.
Het is eindelijk meer dan eens voor den leeraar een verderfelijk werk, vooral wat de schrijfwijze der woorden aangaat :
de verkeerde gezichtsbeelden dringen in zijn geest, komen dan
met de juiste in strijd en doen hem twijfelen daar waar hij
vroeger zeker was.
Maar al die onaangenaamheden wegen licht voor den
meester die zijn vak liefheeft en den vooruitgang van zijn leerlingen behartigt. Want, het is onbetwistbaar, de verbetering der
opstellen is, meer dan een prachtige les in de klas, een machtige
prikkel om de leerlingen in de letterkunde vooruit te helpen ; zij
is voor den meester het helderste licht om te zien in hoever zijn
lessen begrepen en beoefend werden ; zij is de zekerste weg om
den eigeu aard van de verbeelding, de gevoeligheid van het
gemoed, de gelouterdheid van den smaak zijner leerlingen op te
sporen; zij is ook voor den leeraar een bron van achting en
ontzag bij den leerling, die, in deze oefening meer dan in eenige
andere, vroeg of laat zal ondervinden dat de meester voor zijn
vorderingen niet onverschillig is, maar met hem zich bezighoudt
en voor hem zich opoffert.
Ten anderen, de leeraar kan den last van de verbetering
veel verminderen, indien hij onderwerpen geeft die aan de leerlingen bevallen, en hij iedereen belangstelling weet in te boeze-.
men voor de verbetering ervan.
Wanneer bevallen zeker de onderwerpen aan de leerlingen?
Als zij handelen over zaken welke hun geheel of te grooten
deele door rechtstreeksche of onrechtstreeksche waarneming
bekend zijn en waarvan alleen de opgave reeds hun geest en
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voorvallen uit hun eigen leven of uit hun naaste omgeving.
Men doe dus een jongen niet schrijven over iets dat hij
nooit rechtstreeks of onrechtsteeks heeft waargenomen, waarvan hij bijgevolg geen beeld heeft opgedaan. Dan immers legt
gij hem op er het beeld van te scheppen. Maar hoe kan hij dat ?
Het eenig middel (1) dat hier kan gebruikt worden, is te vergelijken ; want, vermits de leerling het ding noch den toestand
waarnam, vindt hij noch in zijn verbeelding, noch in zijn
geheugen iets dat hem rechtstreeks tot het noodige beeld kan
brengen. Zeker, hoe minder de term zijner vergelijking van het
vergelekene verwijderd of verschillend is, hoe minder ontrouw
zijn beeld zal zijn. In alle geval staat het vast dat al wat aan de
zaak of aan den toestand eigen is, ongezien en onbesproken zal
zijn. En is het niet juist het kenmerkende dat dient gegeven,
niet alleen voor de verbeelding, maar ook voor het gevoel ?...
Heel het werk van den leerling kan niets anders zijn dan een
vergrooting of een verkleining van den term der vergelijking,
waarin men, niet den bepaalden eenling, maar alleen het
geslacht of, op zijn beste genomen, de soort erkennen zal.
Wie van een beek moet uitgaan, gelijk het dikwijls gebeurt,
om b. v. de Schelde te beschrijven, zal geen eigenaardigheden
van de Schelde opgeven, maar reeds tamelijken aanleg toonen,
indien hij daaromtrent een stroom in 't algemeen weet af te
schilderen....
De meester zou verkeerd handelen, moest hij voor het
gemak om een vergelijking te vinden, den leerling op denzelfden
trap als zich zelven willen plaatsen : hoe ouder men is, hoe
meer men gezien en ondervonden heeft, en hoe lichter ook de
vergelijkende term te bekomen is.
Eh, indien de leerling geen vergelijking vindt, wat dan?...
Wat hij ook peinze of doe, in zijn verbeelding is en blijft
het donker, in zijn hart is en blijft het koud. Wreede foltering!
Ik kan, zucht hij, geen gedachten vinden l...
Hier denk ik aan een verhaal van L'auteur des paillettes
d'or.
Eens gaf een onderwijzeres aan haar leerlingen het volgend
opstel te maken : Zegt mij waarom gij uw moeder bemint.
(1) De Verbeelding, door Am. Joos, blz. 13.17,
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Aanstonds gingen allen aan 't schrijven, behalve éen die met
het hoofd tusschen de handen bleef zitten. Toen de werken
binnengehaald werden, vond de meesteres op het blad van het
meisje niets anders dan de woorden : Ik heb geen moeder meer.
Mocht de leering, na lang gedacht te hebben, op zijn
papier schrijven : ik heb gepeinsd, doch niet gevonden, o I
't ware zeker voor hem het beste. Maar, willen of niet, kunnen
of niet, er moet geschreven worden : de meester eischt het. En
wat is de uitslag?... Zeer dikwijls een lange stoet woorden, die
luide klinken, ja, maar juist zoo luide klinken, omdat zij, gelijk
ledige vaten, hol zijn; of wel een hoop bijzonderheden die,
willekeurig verbonden, tegen alle waarheid en werkelijkheid
ingaan en wonderwel gelijken op een harlekijnskleed van alle
kleur, van allen tijd, van allen smaak...
Kan de noodzakelijkheid eens voorkomen zulk onderwerp
te doen verhandelen, dan mag de leeraar nooit nalaten zelf den
naasten term van vergelijking te geven en zich er van te verzekeren dat de leerlingen dien goed kennen. Daarenboven zal
't voordeelig zijn de eene of andere omstandigheid of bijzonderheid, b. v. de plaats, een berg, de zee enz. door middel van een
prent of een andere afbeelding onrechtstreeks te laten aanschouwen. Die enkele bijzonderheid kan gedurig de werkelijkheid
herinneren en de verbeelding beletten buiten het spoor te loopen.
Altijd toch zal het waar blijven dat zulke opstellen 1 . noodzakelijk onvolledig, veelal onbepaald en valsch zullen zijn;
2. dat zij de verbeelding niet ontwikkelen noch verrijken.
Opgenomen beelden ontbinden en zekere deelen er van op een
nieuwe wijs verbinden, dat en niets meer is heel het werk der
scheppende verbeelding.
Waarom dan zooveel belang aan het scheppen gehecht ?
Heeft men bij de jonkheid niet tot eersten plicht- door
waarneming de nog weinig gevulde schatkamer der verbeelding
te versieren en te verrijken ?
Wanneer de leerlingen later in het praktisch leven zijn,
zullen zij in het schrijven bijna altijd over strenge werkelijkheden te handelen hebben.
Dan, bij onze beste schrijvers zijn meest altijd hun zoogenaamde scheppingen te grooten deele de vrucht van geduldige
en fijne opmerkzaamheid...
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kunnen scheppen ? Ik zou hem antwoorden : Ja, zij moeten
't kunnen. Maar bekommer er u niet te veel om en geef hun
nooit een opstel opzettelijk om het te leeren. Voor zoover hun
het scheppen noodig en mogelijk is, zullen zij talrijke gelegenheden hebben in kleine bijzonderheden en omstandigheden van
opstellen waarvan de stof hoofdzakelijk door waarneming is
opgedaan. '
Aangenaam ook is 't voor de leerlingen in de opstellen
over zekere vrijheid te beschikken. Men geve dus van tijd tot
tijd een vrij opstel voor heel de klas ; aan een leerling die het
aanvraagt, late men toe een eigen werk te maken ; wanneer een
leerling iets bijzonders overkomt, b. v. de dood van zijn moeder,
spore men hem aan daar eenige regels over te schrijven. Hier
is voor den jongen een kostbare gelegenheid om zijn hart te
ondervragen en zijn gevoel te doen spreken. Zonder gewichtige redenen legge men nooit een bepaald plan voor de ontwikkeling op. Zelfs in prijskampen zou ik nooit éen, maar twee of
drie gelijksoortige onderwerpen geven, waarin ieder iets naar zijn
gading zou uitzoeken. En waarom de leerlingen er toe verplichten reeds den dag na de opgave hun werk binnen te leveren ?
De verbeelding en de geest van jongelingen, misschien nog
meer dan die van volwassen menschen, hebben hun uren van
traagheid, van logheid en lamheid. In zulken staat valt denken
uiterst lastig en kunnen zij, nog minder dan wij, iets degelijks
voortbrengen. Zoo de leerling over drie of vier dagen beschikt,
mag men hopen dat er uren zullen komen waarop hij helder
van geest zal zijn, zonder moeite denken en gewillig werken
zal. Bovendien is het zeer nuttig voor iedereen een te verhandelen onderwerp een tijd lang in het hoofd te dragen,
er met tusschenpoozen over te denken, ja, er eens op te slapen
en niet aan 't schrijven te gaan, voordat het met zijn voorname onderdeelen klaar voor den geest staat of het hart er vol
van is.
De leeraar die in 't opgeven der opstellen bovenstaande
raadgevingen volgt, zal zonder twijfel in ruime mate den last
der verbetering verlichten ; want, zijn de leerlingen met het
onderwerp ingenomen, dan zullen zij er met hun hart aan bezig
zijn, en waar het hart meehelpt, daar levert men, ieders begaafd-
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heid in acht genomen, altijd goed werk. En hoe beter het werk,
hoe aangenamer, hoe gemakkelijker het onderzoek.
*
**

Maar ook de methode om de werken te verbeteren is
hierin van groot gewicht.
Men zorge er voor dat elke leerling daar belang in stelt,
daarom gelde als algemeene regel het volgende : al de opstellen dienen verbeterd, in alle opzichten en alle met een schattende nota.
1 . Alle opstellen dienen verbeterd. ^- o ! Ik weet het, meer
dan eens gebeurt het dat maar enkele werken verbeterd worden.
Is de tekortkoming van den leeraar te wijten aan een gegronde
reden, b. v. ziekte, overlast of gebrek aan tijd, dan, hoe spijtig
ook, heeft ieder zich daarbij neer te leggen : ad impossibile
nemo tenetur. Maar dan mag de leeraar de onverbeterde
opstellen niet weergeven ; dan moet hij zich ook afvragen of hij
van zijn leerlingen niet te veel bezigheid vordert, wat vooral
dient onderzocht in klassen waar meer dan éen leeraar les geeft;
dan, zoo het feit meermalen achtereenvolgens voorkomt, moeten telkens de werken van andere leerlingen de beurt hebben.
Tegen dit laatste wordt erg misdaan door sommige leeraars : zij kiezen gemeenlijk voor hun gedeeltelijk onderzoek
eenige van de beste werken uit, die gewoonlijk van dezelfde
leerlingen komen. Zulke handelwijs is niet te wettigen : 't is
een voorrecht ten nadeele van de massa aan enkelen verleend,
dus een onrechtvaardigheid tegen den grooten hoop begaan.
Ik meen dat in gewone omstandigheden elke leerling die op
't bevel van zijn meester een letterkundig werk maakt, het volle
recht heeft van dienzelfden meester te vragen dat hij het nazien
en beoordeelen zal. Kan deze om goede redenen niet alle
opstellen onderzoeken, dan vervalt dat recht eer bij de besten
dan bij de minder begaafden : zij vooral dienen aangemoedigd
en geprikkeld : zooniet komen zij tot koude onverschilligheid
voor, misschien tot afkeer van hun opstellen, die hun te veel
inspanning kosten of te geweldig met hun eigen lusten strijdig
zijn. Voor de besten moet er daarvoor minder gevreesd worden : zij hebben aanleg voor het vak, schrijven voor hen is
een genot en dat genot zullen zij blijven smaken, ook als hun
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werk in de klas niet besproken wordt. Dan, de klasuren zijn
voor de klas en niet voor enkelen. Ieder leeraar is een herder,
en een goede herder bezit de kunst heel zijn kudde op te drijven
en houdt daarom de achterblijvers meest in 't oog.
*
**

2. Alle opstellen dienen verbeterd in alle opzichten. —
Onder alle opzichten versta ik voornamelijk de spel- en spraakkunst, de uitdrukkingen, de gedachten en hun verband.
Wij hebben reeds hierboven gezegd dat het voldoende is
de fouten tegen spel- en spraakkunst enkel te onderstrepen ;
een slechte zinbouw nochtans moet klaarder aangeduid worden.
Boven of nevens de verkeerde uitdrukking zal men altijd
de goede aangeven ; b. v. nevens voetstappen aanwenden
pogingen aanwenden of stappen doen.
Het onderzoek van de gedachten en hun verband zal snel
vorderen, indien men de leerlingen er toe verplicht aan het
hoofd van hun opstel het door hen gevolgde plan over te
schrijven.
Volgens een plan werken verdient alle aanbeveling : zoo
zet men de jonkheid op den weg die leidt naar ordelijk denken,
spreken en schrijven.
Weer kan 't gebeuren dat de leeraar over den noodigen
tijd niet beschikt om al de werken in die verschillende opzichten na te zien. Om dan niet van zorgeloosheid of van onwetendheid door leerlingen, ouders of overheden verdacht of
beschuldigd te worden, zal hij best doen boven elk opstel het
bepaalde oogpunt te schrijven waaruit hij het verbeterd heeft.
En dat oogpunt mag hier en daar verschillen; daardoor
wordt het mogelijk op weinig tijd een groot getal opstellen ten
minste gedeeltelijk te verbeteren; zoo ook vermindert men het
gevaar dat sommige leerlingen de ongelukkige gedachte krijgen
dat hun opstel niet zal verbeterd worden. Immers, bij veel
studenten is de hoop of de vrees dat de leeraar hun pennevrucht zal onderzoeken, een voorname beweegreden tot
inspanning.
*
**

— 816 --30 Al de opstellen dienen een schoftende nota te dragen.
— In prijskampen en wedstrijden kent men aan ieder werk
punten toe, volgens zijn volstrekte waarde. Maar voor de
gewone opstellen zou ik altijd een nota geven met verhouding
tot de moeite die de maker zich opgelegd heeft. Zoo loont
men den goeden wil en ontmoedigt men de werkzaamheid der
minder begaafden niet. Anders gaat altijd de goedkeuring van
den meester naar degenen die bijzondere talenten voor het vak
gekregen hebben en dus gewoonlijk dezelfden zijn.
In de beoordeeling van de gedachten en hun vorm zal de
leeraar zoo ruim mogelijk zijn en geen bepaalde letterkundige
school volgen; goed heete alles wat gepast, edel en vooral
oorspronkelijk is.
Zal men een goede nota toekennen, alleen omdat de student veel geschreven heeft ?... Voor mij was die reden alleen
niet voldoende. Nooit heb ik in volle klas mijn studenten tot
veel schrijven aangezet, al vond ik het , nu en dan eens nuttig
in een bijzonder gesprek aan een leerling te vragen dat hij wat
uitgebreider werken zou leveren. Gelijk ik in gezelschap verreweg een bescheiden spreker boven een babbelaar verkies, zoo
had ik ook liever dan een jongen wiens lust het was zijn pen te
hooren krassen en veel witte bladen zwart te maken, een leerling die eer het eigen woord dan de omschrijving bezigde,
ieder epitheton wikte, er voor zorgde dat zijn uitdrukking zijn
gedachte volkomen dekte, zonder afdwalen de rechte lijn in
zijn ontwikkeling volgde en meende een punt te moeten zetten
als hij eens had gezegd wat hij te zeggen had.
^
^ ^

Al wat voorgaat, betreft alleen het werk op de studiekamer. Wat dient er nu in de klas gedaan?
De klasuren, wij herhalen het, zijn voor heel de klas;
daaruit volgt dat er hier geen gewag meer moet gemaakt worden van zulke misslagen en onnauwkeurigheden die voor de
meeste leerlingen nutteloos blijken te zijn, zooals fouten die
voortspruiten uit zorgeloosheid, lichtzinnigheid of te groote
achterlijkheid.
De meester haalt de treffende gedachten aan die de studenten ontwikkelden en vult die, waar 't noodig lijkt, door
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andere aan, nooit te veel toch boven het peil der aanhoorders.
En hier is gelegenheid om veel leerlingen, dikwijls ook de
minder begaafde, een pluimken te geven.
Nu en dan maakte ik zelf een opstel gansch uit werken
van verschillende leerlingen geput en las hun dat voor. Daar
had ik mij telkens van te beloven : veel jongens vonden er hun
eigen in weer en waren er rechtmatig fier op dat hun gedachten
waardig waren een plaats in het werk van den meester te
bekomen.
Om den maker van een voortreffelijk opstel te beloonen,
late men het hem zelf geheel of gedeeltelijk in de klas lezen.
Aanbevelenswaardig is 't ook een soort van eereregister te
hebben, waarin de leerling die voorbeeldig werkte, zijn opstel
overschrijven en onderteekenen mag. Doch opgepast! Die eer
moet niet éen en denzelfde, maar verscheiden te beurt vallen.
Om over de bekwaamheid mijner studenten te kunnen
oordeelen, heb ik enkele keeren een jongen in mijn plaats het
werk van een zijner medeleerlingen in de klas doen verbeteren.
Maar al spoedig moest ik die oefening laten varen, want de
uitslag was er ver af voldoende te zijn. 't Is immers te veel van
een leerling verwachten dat hij, na een vlugge lezing, een
behoorlijk vonnis over een opstel zou strijken ; de rechter hier
ook staat niet altijd boven nijd of vrees, en de eerste doet hem
spreken waar hij zwijgen moest, terwijl de tweede hem doet
zwijgen waar hij spreken kon.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

577. — GEHULT (znw.)
Staat dit woord niet in verband met HIL, RILLE, Hul,
Hulle, Hulte, dat bij De Bo, Heuvel, Hoogte beteekent ? Zie
ook Verdam, voce Hilt en Hille. Het zal wel op een Hoogliggende strook land wijzen :
Placc. van Vlaender., Ve boek, IIe deel, blz. 922 : " Landen
gesepareert met opgesette canten, waer tegens ordinaris komt een
gehult, natte ofte drooge grachten... ; -- ...wegens de grootte van de
canten, gehulten ende grachten... ; — " ...ende mits de selve landen hun
meest bevryden ,met kanten ende gehulten, en zal voor den eygendom
niet voorder meten als het voorseyde gehult... - (Regl. van 15 Mei 1754.)

Nl. op een hoogte met KLIMME (KLEMME) ENDE CRUYNE :
Alfr. Ronse, Register... van alle de waterloopen etc. der watering
van Vladsloo-ambacht, blz. 20 : " De pasturagen, weyden ende bedryf
van alle de voorlanden, klemmen ende cruyne, dalen ende agterlanden
van dien, volgen met den zelven dyck aen de wateringe in eygendom... "
(1775.)
Bij La Curne de Sainte - Palaye, Dict., MONTE (1) :
" Line monte assise emprès la voye de Laignes Bourieuses dune
part et la chauciée de la maison. "
" OPPER KANT ENDE KRUYNE ", in een Reglement van
15 Mei 1754, in Placc. van Vlaenderen, V e boek, IIe deel,
blz. 904. KANT is, bij De Bo, Gerskant rond een akker ;
fr. Champecière. Zie boven een tekst met " Kanten ende

gehulten " :
Placc. van Vlaenderen, Ve boek, IIe deel, blz. 922: " Ende in
vlacke velden daer geene kanten en zyn, zal hy die landen soo hy die
bevindt... " (Regl. van 15 Mei 1754.)

Vgl. met " Eecken ende elssen canten " (L. Gilliodtsvan Severen, Cout. du Franc, I, 92, of art. cxiv van de Cout.
homol. van 1619); -- " Canthaghe " (Id. id., I, 158, of art. xix
van den " Deelboeck vanden Vrijen ", van 1619) ; -- " Kantgars " (Id., id., III, 68, is eene Ordonn, van 10 Juli 1622).
EDW. GAILLIARD.

(1) Voorzeker zal MONTE niet beteekenen " Mesure agraire ",
zooals La Curne de Sainte-Palaye zegt.

MULTATitLI EN DE VLAMINGEN ("
DOOR

Dr. J. PERSYN
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In 1920 vierde Nederland twee merkwaardige letterkundige
eeuwfeesten : de honderdjarige geboortedagen van Ed. Douwes
Dekker en van Joz. Alberdingk Thijm.
Aan geen van die beide gedenkdagen lieten we ons in Vlaanderen veel gelegen. Dat is een onrechtvaardigheid jegens Thijm,
die een onzer beste vrienden was. En wat Multatuli betreft,
hier zou stof zijn tot een zeer christelijke meditatie over het
ijdelheid der ijdelheden. Hoelang duurt een letterkundige faam
onder de menschen ? Wij gaan eensgezind onverlet den feesteling voorbij, die voor sommige Vlamingen een halve eeuw
geleden de heros was der nieuwe tijden.
" Geen christen — een mensch. Multatuli is groot. " -- En
De Geyter's pen trilde van afgoderij. " Grooter dan al de
Bilderdijken, van der Palm's, van Lennep's en Beetsen bijeen.
Dieper van gedachte, rijker in vinding, prachtiger van kleur,
treffender van vorm, en dichter bij het ware. "
Dit is de aanhef van een stuk uit het Nederduitsch Tijdschrift 1866 (I, 65-90), een open brief aan Frans De Cort, die
Multatuli niet gelezen had ; — in 't oog van zijn vriend Julius
een misdaad.
" Ik heb Multatuli nooit gezien; nog niet lang heb ik zijn
laatste werken gelezen, en vóor die boeken was mij reeds ter
ooren gekomen " dat hij een slecht mensch is ".Wie het heeft hoo-

(1) Fragment van een bijdrage die eerlang zal verschijnen in
" Dietsche Warande en Belfort "
• +4L3 1414}.t6 G..
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ren fluisteren en hem leest, voelt een diepe verachting voor het
menschdom in zijn gemoed ontstaan. Grootere weldaad kan de
hollandsche natie niet verhopen dan een man met de gedachten
en de middelen van Multatuli. Uit hem zal, nog in onzen leeftijd, voor Noord-Nederland, een volk groeien als door tien
geslachten, met hunne bekrompenheid, niet ware verwekt
geworden. Achter hem staat de schaar van het denkende volk,
en die schaar is talrijk en groeit aan met elken dag.
" Hij voert de waarheid in zijn schild, en genie is zijn
zwaard. "
En toen had De Geyter's oog Multatuli nog niet eens
aanschouwd. Wel had hij reeds, ter geldelijke ondersteuning
van den man, hier en daar een van de bekende foto's kunnen
plaatsen.
De Geyter stond niet alleen. Het was, in 't literair-vrijzinnige Antwerpen van toen, een soort St.-Vitusdans ter eere van
Multatuli. Hansen deed al zoo vreemd als De Geyter. En zelfs
een zoo kalm-wetenschappelijk doctor medicinae als Amand
De Vos, die toen in Antwerpen fungeerde, kreeg het beet
" Multatuli, de Hercules der gedachte, de hervormer, de aartspoeet van natuurlijk positivisme. "
" Multatuli's heerlijkheid... Die paradijsvrucht in onzen
lettertuin! (1) "
Geen van allen had Multatuli totnogtoe gezien. Ze zouden hem zien, 't jaar volgend op De Geyter's dithyrambe.
Multatuli kwam op lezing in 1867, eerst te Antwerpen, daarna
te Gent.
Een vreemde in ons laud was hij sinds jaren niet.
Binnen zijn eersten verloftijd reeds, in den winter 53, had
hij Antwerpen vluchtig aangedaan op een van zijn rouletteproeftochten naar Spa.
Na de ontslagneming uit Oost-Indischen dienst komt hij
zich, in 't najaar 1857, vestigen te Brussel. Zonder geld. Hij
ontmoette er toevallig Eugenie, zijn vóor jaren vrijgekochte uit
Marseille. Ze betuigde hem, in zijn decadentie, eerbied en

(1) Het verraad van Hoorde, blz. 47. Gent '87.

821 —
genegenheid. Hij vond een onderkomen in " le Prince beige ",
in de rue de la Montagne, tegenover het toenmalig postbureau.
Een bierkroeg, waar de ondergeschikte postbeambten en de
mannen in " blouse '' kwamen drinken.
Die kroeghouder was een goeie Brusselair. Douwes Dekker
moest er leven " op de plak '', en nu en dan werd hem door den
baas een paar frank voorgeschoten. Dekker werkte toen mede
aan de " Indépendance beige "; maar dat duurde niet lang, wijl
zijn artikelen oorzaak waren dat het blad aan de Fransche
grens zoo dikwijls werd afgewezen.
Zoo zat hij daar te hokken op een zolderkamertje. Daar
schreef hij in Januari 1858 zijn brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste, om weer te worden opgenomen in 's lands dienst.
" Maar anders dienen dan ik diende te Lebak, kan ik niet ".
Geen antwoord.
't Volgend jaar kwam uit de Oost Tine over met de kinderen. Vooreerst, zomer 59, woonde ze te Antwerpen met
Dekker saam.
Maar ze konden 't financieel niet harden. En in Augustus '59 vertrok Tine met de beide kleintjes naar den Haag.
Dekker keert naar zijn Prince beige terug. En den 4n September '59 meldt hij aan zijn vrouw. " Ik ben blij dat ik
naar Brussel gegaan ben. Dat Antwerpen is eén vervelend
nest. "
Al zijn tijd gaat op in schrijven. Vooreerst wil hij " de Eerbooze '' in orde brengen, de tooneelproef, die hij onder zijn
oude papieren vond. " De Eerlooze '' wordt stilaan " De Bruid
daarboven ". Hij vindt almeer plezier in 't schrijven. Van die
Septembermaand af verkeert hij in uitstekende stemming. " Men
is hier zeer goed gezind voor mij, en au besoin geloof ik niet
dat men mij het leven zuur maken zou. Eigenlijk heb ik het
hier goed. Iedereen is beleefd en vriendelijk. " (Brief aan Tine,
Brussel, 16 Sept. '59.)
Midden in de feesten van de Belgische Onafhankelijkheid,
de dertigjarige — zit hij aan zijn Havelaar. Met den dag
groeit zijn boek en zijn scheppingskracht. Den 13 n October
jubelt hij het uit aan Tine : " Max Havelaar is af
Hierbij hoeven we niet langer te toeven, tenzij om er aan
te herinneren dat binnen de jaren '58-'59 onze literatuur twee
Versl. 1922
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wonderkinderen werden geboren. 't Een te Rousselaere op een
leeraarskamer (De Kerkhof blommen), 't andere te Brussel op
een half vermolmd kippenroest ; beide zoo verschillend van
aard dat ze in tegenovergestelde richting de literaire veerkracht
ongeveer tot het uiterste rekken. Van Hadewijch tot heden
zijn er zoowat een vijftigtal zulke treffende samenvallertjes,
die op onze literatuur een anderen en een echteren kijk zouden
geven dan het onze schoolhandboeken doen, en evenzeer onze
ultra-philologisch gedrilde vakgeleerdheid.
Nu wordt het bij Multatuli een koortsig heen en weer
gereis tusschen Brussel en Amsterdam.
Aanvang 60 brengt hij zijn gezin naar Brussel. Nu zal
't gaan. Van Lennep, die instaat voor het drukken van den
" Havelaar " geeft Multatuli voor 't auteursrecht op het
" bliksems mooie boek " maandelijks, een half jaar lang,
200 gulden.
Geen honger meer. Ze woonden te Laken, Antwerpschen
Steenweg, 77. 't Waren rustige maanden. En de Havelaar verschijnt in Mei 1860.
De razende bijval van zijn heldenboek jaagt hem op. Hij
wil naar Spa, zoogezegd om daar, bij de wateren, tot bedaren
te komen, maar in plaats van de kuur, waren 't alweer de kuren
aan de speeltafel.
In October '60 weet hij niet wat te beslissen : of Brussel
of Amsterdam. Maar in December is hij weer bij vrouw en
kinderen in onze hoofdstad. Hij wil nu afwachten wat over
Nederland de nationale inschrijving voor zijn gezin zal uithalen. Het heele jaar 61 loopt hij heen en weer. Brussel-den
Haag-Amsterdam.
In Januari '62 zit hij weer stil bij de zijnen te Brussel.
Hij schrijft er " over Vrijen Arbeid in Nederlandsch Indië ".
Den 21 . Januari '62 reist hij weer naar Holland, waar hij
zijn Ideeën wilde inzetten, naar het programma dat hij in zijn
" vrijen arbeid " gegeven had.
Ook tal van leesbeurten hield hij in 't Noorden. Midden
in die drukte komt hij weer naar Brussel, ongerust over den
toestand van den 8-jarigen " kleine Max ", die diphteritis had.
In de eerste dagen van '63 brengt hij twee duizend gulden
naar Brussel mee : Nieuwjaarsgeschenk van Charlotte de Graaf.
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Maar in Februari zag Amsterdam hem terug, den Haag in
Maart. Dan wordt het volop Bohemersleven. Reizen en trekken : Multatuli als lezer over heel Nederland, vooral in Friesland.
In Maart '66 moet Tine om schulden uit Brussel heen ;
ze zoekt haar toevlucht in Amsterdam, en Dekker schrijft haar
uit Frankfort in April '66 :
" Ik kreeg voor een paar dagen een brief van de Geyter
uit Antwerpen vol sympathie van hem en zijn vrienden. Ik
schrijf aan dien De Geyter. Hij kent onze positie. Zend jij
hem nu een pakje circulaires van miin portret. Veel stel ik mij
er niet van voor, en dan zullen wij verder zien. "
Zoo is 't eigenlijk begonnen tusschen Multatuli en Vlaanderen. En wat Antwerpen betreft kan ik het mij verder gemakkelijk maken. Ik hoef enkel te verwijzen naar bundel VII van
de Brieven (1866) waarin van 22 Februari '66 tot 4 April drie
stuks van Dekker aan De Geyter zijn opgenomen. Ook van
Tine ontving De Geyter hartelijke dankbrieven.
Intusschen had De Geyter zoo devoot geijverd met zijn
bovenvermeld artikel en met mondelinge propaganda, dat Multatuli aanvraag kreeg, Februari '67, van den Cercle artistique,
littéraire et scientifique, te Antwerpen om een lezing te komen
houden. Honorarium fr. 200. Multatuli ging er, na eenig beraad,
op in. Van Keulen uit. Voor 't verder verloop moet ik verwijzen naar vier brieven van hem aan De Geyter in 1867, die
eveneens opgenomen zijn in bundel VII.
Het Antwerpsche blad " Lucifer " in zijn nrs van Februari
en Maart geeft over Multatuli's verschijnen aldaar breedvoerig
verslag.
Drie weken daarna volgde een tweede bezoek aan Antwerpen, een bewijs, naast vele andere, dat het hem in de atmosfeer, door De Geyter geschapen, nogal beviel...
Ik mag niet langer te Antwerpen verwijlen, en noodig u,
binnen de perken dezer lezing, enkel nog uit naar Gent, waar
Multatuli ook vrienden had; niet zoo voortvarende, maar
zakelijker dan de Antwerpenaren. Te Gent immers ijverden
De Maere Lymnander, Rolin jacquemyns, Vuylsteke, Max
Rooses en Dr. van de Ginst.
In 't zelfde jaar '67 verscheen hij dus te Gent, op het Algemeen Nederlandsch Congres, en ook in besloten kring. Hoe
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dat alles is gegaan kunnen we achterhalen uit zijn correspondentie met Huet, met den Secretaris van 't Congres, Max
Rooses, toen leeraar aan 't Atheneum te Gent ; uit de Handelingen van datzelfde Congres, en uit de nota's, die A. S. Kok
in zijn " Multatuliana "-bundel heeft uitgegeven.
" De rede waarvoor ik de uitnoodiging (Gent) van den
heer Rolin Jacquemyns en van den secretaris van het " Crombrugge genootschap " aannam ligt in de flauwe hoop dat ik
misschien in Gent of elders in België iets vinden zal, waardoor
ik in staat zal worden gesteld mijne familie te laten komen. Een
zeer klein vast inkomen zou mij hiertoe doen besluiten. Wel is
de hoop zeer flauw maar 't zou kunnen " (1).
Hij zag tegen 't Congres op. " Ik voel mij ook verlamd
door de vrees dat men mij daar gevangen neemt. Ik heb schulden te Brussel, en men zou " prise de corps " tegen mij kunnen
bekomen. Zulke dingen moedigen niet aan.
" Ik verlang er naar, onder de Vlamingen te zijn. Van Antwerpen heb ik aangename herinneringen. Toch is er iets bijzonders in mijne opvatting van Vlaamsche eigenaardigheid. Ik
voelde mij te Antwerpen thuis niet om de overeenstemming
met Holland, waar ik mij niet thuis voel, maar om 't verschil " (2).
Tegen alle gebruiken in kwam hij op het Taal en Letterkundig Congres improviseeren, omdat sommige van zijn nota's
waren zoek geraakt, " Over de gepaste maat van vrijheid in
het gebruik van ongewone woordvormen en zinsneden.
Alweer dus een beetje sport in de taalkunde, zooals hij 't zoo
dikwijls deed. Hij heeft het tegen de pedante taalregels, welke
stroeve taalwetgevers hebben uitgedacht. Vooral was hij,
die toen in Duitschland verbleef, grootmoedig jegens germanismen, omdat over 't geheel die woorden zooveel korter zijn
dan de onze.
" Ismen, wat zijn ismen?
" Woorden die het vroeger waren, zijn het nu niet meer.
Wie zal ontkennen dat " gemeen " en " commun " oorspron
(1) Brief aan Huet, 2 Aug. 1867.
(2) Brief van Max Rooses, Keulen, 2 Aug. 1867.
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kelijk hetzelfde woord is ? Heeft een Spanjaard of Araab wellicht het recht om ons het " water " te betwisten als op zijn
taalgebied geroofd. Zijn de woorden : mensch, kleur, vader,
tante, kop, hoofd, krant, been en duizend andere geen ismen
meer ? Waarom dan vroegstuk, gistrig, hedig, aanvangs, draagwijdte wel?... "
Qui nimis probat nihil probat. Het bureau verzocht den
heer Douwes Dekker om schrift. Hij zond een eigenaardig
antwoord. Aan Max Rooses had hij reeds een kleine opgave
meegedeeld. En intusschen had De Geyter de zoekgeraakte
nota's teruggevonden. En die maakte Multatuli over " om
de opgegeven uitdrukkingen nog met eenige te vermeerderen. "
Voor de rest wist hij ^-- natuurlijk --r niet goed meer wat hij
ten overstaan van de wetenschap had verteld. Want hij " liet
zich steeds " leiden " — vaak verleiden — door den indruk
van het oogenblik. " De Multatuliaansche methode !
" Maar nu een degelijk afgerond stuk leveren (waartoe
stof is, en waarin ik inderdaad lust hebben zou, mag ik daarom
niet, wijl het eene onwaarheid wezen zou, indien ik 't gaf : als
zoo uitgesproken op 't Congres.
" Het is, moet ge weten, een principe-zaak. Ik heb zoo
vaak gevloekt tegen kamerleden die den 2 eri der maand 's avonds
in hun studeervertrek (met collaboratie meestal !) den speech
maken, dien zij den 1 en in het Parlement niet gehouden hebben!
Alle moniteurs, staatsbladen, ambtsblatter, enz. zijn vol leugens.
En ik houd niet van leugens.
" Maak daarom, bid ik u, van mijne eenvoudige opmerkingen in uwe Handelingen maar iets zeer eenvoudigs. Niet ik
zal mij ooit beklagen dat ik te weinig plaats besla, of dat het
niet " mooi " genoeg is. Ik geef u — en ieder — eens en vooral
acte van acquit en décharge voor 't verwaarloozen van mijn
aandeel in 't slagen van het Congres. Ik ben veel te hoogmoedig om niet heel nederig te zijn in zulke dingen.
" Wilt ge dit brief ke als noot laten drukken, ter verontschulding der onvolledigheid van uw verslag over mijn spreken
— mij wel. 't Kan zijn nut hebben... voor kamerleden en
anderen, die morgen hun werk van gisteren maken. Wees
vriendschappelijk gegroet van uwen hoogachtenden Douwes
Dekker. "
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het woord bij een incidentje.
De Geyter las een gedicht : " Voor drie maanden, en misschien binnen drie maanden ", en besloot pessimistisch met :
" Laat den geest der vernieling door Nederland gaan. "
" De heer Lenaerts, van Antwerpen, was het daarmee
volstrekt niet eens, en verklaarde, gelijk zoovelen voor en na
hem, " dat we nog niet rijp zijn voor slavernij. "
Douwes Dekker nu verzoende die beiden met op zijn
woord te verklaren dat èn De Geyter én Lenaerts prachtmodellen waren van vaderlandsliefde, elk op zijn wijze.... Toen
reeds liepen die wijzen ontzaglijk uiteen.
Zooals ik boven zegde vinden we ook in A. S. Kok (1)
Multatuli te Gent.
" Nooit heb ik de uitwerking van het levende woord zoo
krachtig gezien als na Multatuli's voordracht in het Van Crombruggegenootschap te Gent, bij gelegenheid van het Congres..,
Voor een gemengd publiek van wel 1300 personen, waaronder
de meeste Hollandsche leden van het Congres, had Multatuli
een levendige en geestige voordracht gehouden : " Over het
recht om een gevoelen af te keuren ". Aan 't einde van zijn
wegsleepende " causerie " was de geestdrift onbeschrijfelijk.
Te midden van 't gejuich en applaus kwamen Prof. Vreede,
Prof. M. De Vries en eenige andere Noord-Nederlandsche
heeren binnen, die gemiddagmaald hadden bij den Gouverneur
van Oost-Vla anderen. Prof. Vreede stormde naar het podium
met woedende blikken, en was niet te weerhouden door Prof.
De Vries, die hem aan de panden van zijn rok nog trachtte
terug te trekken. Vreede riep : Ik ben een eerlijk Hollander, en
wil hier niet zwijgen ; ik wil het voor de eer van mijn vaderland
opnemen ! " Hij verkeerde nl. in het denkbeeld dat Multatuli
het over Nederland en den Javaan had gehad, schoon daarover
geen woord gesproken was en hij zelf geen syllabe van de
voordracht gehoord had. Maar hij was inderdaad dronken van
wijn of van valsche vaderlandsliefde, zooals Multatuli later aan
Tine schreef. Het tooneel dat volgde was angstwekkend. De

(1) " Multatuliana " (blz. 52-53). Baarn,1903.
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woedende Vlamingen brulden. Vergeefs trachtten sommigen
de razernij te bezweren door het Vlaamsche lied uit te galmen :
" Zoo lang de leeuw kan klauwen ", enz. Dat maakte den storm
zoo mogelijk nog heftiger. De Vlamingen wilden den man
verscheuren. Algemeene verwarring : de dames begonnen te
gillen of dreigden met flauw te zullen vallen; men drong naar de
uitgangen. Eindelijk gelukte het, Vreede van de tribuun en uit de
zaal te krijgen en een kalm woord van Multatuli bracht weldra
de gemoederen tot rust. Opnieuw gingen de Vlamingen het lied
van den leeuw met zijn klauwen aanheffen, maar nu als teeken
van verbroedering tusschen Noord en Zuid. Den volgenden
dag bewonderden de getuigen van het angstwekkend incident
algemeen de houding van Multatuli. Geen bewijs van rancune
is later bij hem overgebleven. Integendeel er ontspon zich later
een vriendelijke briefwisseling. "
In de " Brieven " vertelt Multatuli aan Huet vol minachting over 't Congres :
" Ik ben vaak weggeloopen om te praten met den concierge
en den politieman aan de poort.
" De Vlaamsche beweging! Die is belangrijk, dat verzeker
ik u. Maak u gereed tot het hooren van nieuws. Weldra zal
men in Zutphen, ja in Leeuwarden, spreken van Onzen Rubbens, en in Antwerpen van Onzen De Ruyter. Er mankeert
maar aan dat ze zeggen : Onze Van Speyk.
" Daar in Gent heb ik allerlei drank " eingenommen " :
Malaga, suikerzoet; champagne berauschend prikkelend; water
en melk, laf. En onder dat alles, azijn en... alsem. Ja, ik was op.
En de slotsom is dat ik veel geleden heb. "
Intusschen werd het Multatuli-fonds regelmatig door de
Vlamingen gestijfd. En enkele jaren later beleefde Multatuli
aan ons nog een ander genoegen : " Vorstenschool " deed in
triomftocht de ronde met Catharina Beersmans in de rol van
de koningin en Julia Cuypers in die van Louise.
Gelukkig moest Multatuli 't niet meer beleven dat een
Vlaming, Jozef Staes, diezelfde " Vorstenschool " toetakelde
niet alleen, maar betoogde dat ze, althans voor 't verhaal, was
nagebootst op " Le Grain de Sable " van Michel Masson.
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Van Multatuli's verbittering in de latere jaren kregen ook
de Vlamingen hun part. 'Hij kwam niet meer over, ook niet op
dringende uitnoodigingen. Zijn laatste woorden, bij mijn weten,
over de Vlamingen zijn : " Die uitstekende Nederlanders van
het Zuiden, met de Don Quichotterie van die Vlaamsche
Beweging, met haar Keizer Karel, Gent, Bakermat, Artevelde,
Sporenslag, niet ontaard, echt Nederlandsch dit en dat. "
Zoo blijkt Multatuli ook jegens ons te zijn geweest wat
hij was over 't geheel : De origineelste romanticus onder de
l 9de eeuwsche Nederlanders ; de man, die door dik en dun
beweerde dat hij " ideeën " had, en 't waren allemaal bevliegingen van een geniaal neurasthenisch gemoedsmensch.

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.
n

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-prij s.
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.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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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INHOUD.
1°) Verslag over de Augustus-vergadering
2°) Kleine verscheidenheden :
N r 578. Baes (een voornaam) door
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EDW.

GAILLIARD

N' 579. Maet, door Id

838
838

3°) Rede uitgesproken in de algemeene vergadering
van 2 Augustus 1922, bij het afsterven van
M. Edward Gailliard, bestendigen secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, door
OMER WATTEZ

4°) Heeft de klankleer bij de woordafleiding uitgediend? door Prof. J. VERCOLILLIE. . .
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Vergadering van 2 Augustus 1922.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS, ISID. TEIRLINCK,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, JOZ. JACOBS, Dr. J. PERSYN
en Dr. M. SABBE, werkende leden ;
de heeren F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en
Pater J. SALSMANS, S. J., briefwisselende leden.
^

^

*

Het verslag der Juli-vergadering, wordt na lezing
goedgekeurd.
^
^*

Afsterven van den heer Edw. Gailliard, bestendig
secretaris der Academie. — Bij brieve van 29 Juli

berichtte de heer KAREL DE FLOU aan de Academie het
overlijden te Brugge, van den heer EDW. GAILLIARD ; hij
deelde tevens mede dat de plechtige lijkdienst zou plaats
den Dinsdag, 1 Augustus, te 10 3/4 uur, in de kerk van
grijpen Sint-Salvator te Brugge. — De plechtigheid werd
bijgewoond door de HH. 0. WATTEZ, bestuurder, Dr.
L. GOEMANS, onderbestuurder, K. DE FLOU, Prof.
AD. DE CEULENEER en ISID. TEIRLINCK, werkende
leden, en I. DE VREESE, bureelonderoverste in de
Academie.
Tot teeken van rouw werd de nationale vlag halfstok
geheschen op het Academiegebouw. Per bijzonderen brief
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werd het overlijden aan de leden der Academie medegedeeld.
Bij het openen der vergadering brengt de heer
OMER WATTEZ eerbiedig hulde aan den afgestorven
Bestendigen Secretaris en leest vervolgens de lijkrede
voor, welke hij voornemens was bij de begrafenis uit te
spreken, voornemen waaraan op uitdrukkelijk verlangen
van den afgestorvene geen gevolg gegeven werd' ^- De
lijkrede zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
Op voorstel van den heer OMER WATTEZ, beslist
de Academie dat een brief van rouwbeklag aan Mevrouw
Gailliard zal gezonden worden.
De heer K. DE FLOU neemt op zich, voor het Jaarboek, het levensbericht van den afgestorvene te schrijven.
*
**

De heer Dr. Leo Goemans tot commanr
deur in de kroonorde benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 15 Juli 1922 (Staatsblad, n r van
22-23 Juli), werd onze geachte onderbestuurder,
algemeen opziener over het Middelbaar Onder
wijs, tot commandeur in de kroonorde bevorderd.
De heer Bestuurder wenscht hem geluk met
die onderscheiding. (Toejuichingen.)
*
**

Welkomgroet aan den E. P. J. Salsmans, S. J. —
De heer 0. WATTEZ heet E. P. J. SALSMANS, S. J.,
nieuw verkozen briefwisselend lid, die voor de eerste
maal de vergadering bijwoont, van harte welkom in den
schoot der Academie ; Pater Salsmans zegt den heer
bestuurder dank voor zijn welkomgroet en de leden
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voor het in hem gestelde vertrouwen ; hij belooft al te
doen wat hij kan om aan de verwachting te beantwoorden. — Tevens biedt hij aan de Academie twee zijner
jongste werken ten geschenke aan.
*
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :

Tijdschriften. — Annales des travaux publics, juin 1922. —
Revue de l' Université de Bruxelles, avril-mai 1922.
Door de " Académie royale de Belgique " :

Compte rendu de la celebration du 150 e anniversaire de l'Acadér
mie royale de Belgique. Bruxelles, 1922.
Door de " Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen " :

Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. Congres voor Moderne
Kunst van 30 Juli tot 7 Oogst 1922, te houden te Brugge. Programma.
Z. pl. of j. (Brugge 1922.)
Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :

Het Laatste Avondmaal in de Schilderkunst, door Prof. ADOLF
DE CEULENEER. (Overgedrukt uit het Algemeen Nederl. Eucharistisch
Tijdschrift.) Tongerloo, 1922.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :

De Gids, 3de serie, 3de jg„ 1865 : Januari-April, Juni en Juli.
Door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
Ecoles et Instituts de fermentation et de brasserie et Associations
d'anciens étudiants de Gand, Louvain, Nancy et Paris. Hommage a la

mémoire de Louis Pasteur (1822 f 1895). En commemoration du
100e anniversaire de la naissance de l'illustre fondateur de la Microbiologie. Gand, 1922.
Ernest Solvay (1838-1922). Overgedrukt uit " Chemisch Weekblad ", dl. 19, nr 30 (1922).
Door den E. H. JOZ. SALSMANS, S. J., briefwisselend lid :
Biecht en Altaarsakrament, door J. SALSMANS, S. J., prof. in de
Godgeleerdheid. Inleiding door Z. D. H. Mgr. HEYLEN, Bisschop van
Namen, Voorzitter der Eucharistische Kongressen. Leuven, 1922.
(Onze Studiën. Uitgaven over godsdienstwetenschap.)

-832^VONDEL (JOOST VAN DEN). Jozef in Dothan. Treurspel in vijf
bedrijven. Taal- en letterkundig verklaard door A. M. VERSTRAETEN.

Zevende uitgaaf bezorgd door J. Salsmans, S. J. Gent, 1922.
Door den heer KAREL BRANTS, te Brussel :
Het Belgisch Gemeenterecht. Samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, door KAREL BRANTS, Eeresecretaris van
Etterbeek, Bestuurder van de Vlaamsche Diensten der Wetgevende
Kamers. 2de uitgave, in verband gebracht met de jongste wetten.
Lier, 1922.
Belgische Grondwet. Reglement van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. 1921. Brussel, z. j.
Door de Redactie :
Vereenvoudiging, 2 Augustus 1922.
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, Juli-Aug. 1922..— Biekorf, nr 7, 1922.
nr 2, 1922..-- Neerlandia, Aug. 1922. -- Neophilologus,
—Mechlina,
7de jg ., Ode afl. — De Opvoeder, n r s 21-22, 1922. -- De Schoolgids,
nrs 6-8, 2de reeks 1922. — Sint-Cassianusblad, Aug. 1922. Studiën,
Aug. 1922. --- De nieuwe Taalgids, 16e jg. (1922), afl. 4. -- Vlaamsch
opvoedkundig Tijdschrift, Juli 1922.
La vie diocésaine, juillet 1922.
Letterkundige Mededeeling

door den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid, over : 1°) Het Belgisch Gemeenterecht.

Samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen; — en 2°) Belgische Grondwet, Reglement van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, door den heer
KAREL BRANTS, eeresecretaris van Etterbeek, bestuurder
van de Vlaamsche Diensten der Wetgevende Kamers :
Voor de Vlaamsche wetenschap en meer nog voor
den Vlaamschen man over het algemeen, is het een zeer
groot bezwaar dat al onze wetten en besluiten tot de
invoering der wet van 18 April 1898 op het gebruik
der Vlaamsche taal in de officieels bekendmakingen, uitsluitend in het Fransch zijn opgemaakt. Evenzeer zal,
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ook als een groot bezwaar worden gevoeld, dat de Vlaamsche teksten van de sedert genoemde wet van 18 April
1898 van kracht geworden wetten en besluiten, veelal
in ongehoord slordig en gebrekkig Nederlandsch zijn
gesteld, om dan nog niet te gewagen van het hopeloos
gebrek aan eenheid in de daarbij gebruikte terminologie.
In afwachting dat in dien toestand, die ook voor de
zuiverheid van de taal een niet te onderschatten gevaar
oplevert, worde voorzien, moeten wij het ten zeerste
waardeeren als bevoegde Vlamingen zich de moeite willen getroosten om de uitsluitend in het Fransch bestaande
wetten ten dienste van onze Vlaamsche menschen te
vertalen in klaar en duidelijk Nederlandsch : het is inderdaad een bij uitstek lastig en ondankbaar, doch ook bij
uitstek nuttig werk.
Daarom is het mij een bizonder genoegen, aan de
Academie te mogen aanbieden, uit naam van den heer
Karel Brants, bestuurder van de Vlaamsche diensten
van onze Kamers, de door hem vervaardigde vertaling
met commentaar van onze zoo veel gebruikte gemeentewet : het is uitstekend werk van een ernstig en bizonder
bevoegd man.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Te Deum op 21 juli. — Brief van 7 Juli, waarbij
de Weled. heer Gouverneur der Provincie de Academie
uitnoodigt tot het plechtig Te Deum, dat op Vrijdag
21 juli, verjaardag der inhuldiging van Z. M. LEOPOLD I
te Brussel, te 11 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs, te
Gent, zal gezongen worden.
Hebben de plechtigheid bijgewoond : de heeren
0. WATTEZ, bestuurder, Dr. L. GOEMANS, onderbestuurder, Prof. AD. DE CELILENEER en Mr. LEON.
WILLEMS.
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2°) Het Landdekenaat Eyck. — Ter uitgave aangeboden verhandeling. Bij brieve van 24 Juli bood
de heer H. VAN DE WEERD, kapelaan te Exel, aan de
Academie ter uitgave aan Het Landdekenaat Eyck. Bij het
werk voegde de Schrijver het verslag van de " Société
d'Art et d'Histoire ", van Luik, die in 1921 aan het werk
een prijs van 500 fr. toekende. — Het stuk, samen met
genoemd verslag, wordt naar de Commissie voor Geschiedenis verzonden.
3°) Kairo. — Congres international de Geographic
et d'Ethnologie. Gedrukte omzendbrief van 19 Juli
1922, waarbij de algemeene secretaris van het Inrichtingscommiteit bericht, dat het XI e " Congres international de
Géographie et d'Ethnologie " in 1925 te Kairo zal gehouden worden.
Verslagen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Letteren. •--- De heer Professor J. VERCOULLIE,
secretaris, legt het volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, K. DE FLOU,
Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, J. JACOBS,
leden, J. SALSMANS, S. J., hospiteerend lid, en J. VERCOULLIE,
lid-secretaris.
De Voorzitter brengt hulde aan de nagedachtenis van
EDW. GAILLIARD en aan de groote diensten door hem aan de
Commissie bewezen.
Bij het binnenkomen van den heer J. JACOBS, in de laatste
zitting van de Academie tot lid van de Commissie gekozen,
heet hem de Voorzitter welkom en spreekt de overtuiging uit
dat de Commissie op zijn geleerde medewerking zal mogen
rekenen.
Aan de dagorde staat :
Kleine verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.
(Op beleefd verzoek, door den heer Mr. LEONARD WILLEMS
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voorgedragen.) -- Baes = Baselis. Teksten 1286, 1299.
Door een gracht afzonderen. (1501.) Neder—Llpgrachten.
gars : Grasland dat in een laagte gelegen is. (1772.) -- Gehult :
Hoogliggende strook land. (1754.) Fr. " Monte ". --- Ho fwech :
Weg die naar het " hof " leidt, naar de woonplaats van hem
die in spraak zijnde " hofstede " bewoont. (1443 en 1628.) —
Couter lant : Akkerland. (1275.) Latijn : " Terra arabilis "
Gheboden ende vulboden, spr. van het verkoopen
(1275.)
van grond. (XVIe eeuw.) Maet. Meting; fr. mesurage. (1772.)
Maeteboeck = Meteboek, " Metingh-boeck ". (1592 en
1694.) --• Bunder-boeck. 1760. Eenige berekeningen van den
bunder : 1612, 1647, 1662. — Hem (zich) gheneeren : Groote
handelszaken doen. (1467.) — Een groot zwaer rijck man.
(1467.) Fr. Un homme cossu. --- Onghelyc vromer ende solventer dan wie ook. (1467.) -- Nieulant : " Terra nova " (akte
van 1167.) --- Moerdreve : Groote dreef. (1387.) Coppelen
deen an dandere. Spr. van stukken land. (1639.) —r Scakelen
in... (1529.) Met het oog op stukken land; Fr, " Etre enclavé et
enchalné ensemble. " — Dal, Dellinghe : Laagliggende land.
(1775, 1784.) --r Paelghenoot : Grensgenoot. (1614.) — Polder :
Polre a fluctibus marinis divisus et separatus. (1338.) --- Uyt-'
putten. Term van " deringgravers ". (1612.) — Landtboeck en
Prijsboeck. (1694.) Fr. Registre cadastral.
De Commissie stelt aan de Academie voor, om die
Verscheidenheden in de Verslagen en Mededeelingen op
te nemen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. De heer 0. WATTEZ, secretaris,
legt ter tafel het hieronder volgende verslag over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter,
IS. TEIRLINCK, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN,
leden; Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Dr. M. SABBE, hospiteerende leden, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Een Roeselaarsch Paaschspel in de XXVIII e eeuw,
door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
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Prof. L. Scharpé leidt de bespreking van een 18d-eeuwsch
Paaschspel der Roeselaarsche Rederijkerskamer in, door een
overzicht van de ontwikkeling der Tooneelspelen over Christus'
Verrijzenis, bepaald in de Nederlandsche letterkunde ; hij weidt
in het bijzonder uit over het stuk van Lawet, van ongeveer 1570,
die voor de Roeselaarsche Kamer in zijn Meispel van het
Reyne Maeirsele, de Paaschmotieven zoo eigenaardig heeft
verrederijkerd.
Over het stuk " de Glorieuse Verrijsenisse Ons Heren
Jesu Christi speelswys verthoont door de Reden Rycke Ghilde
van Ste Barbara Gheseijt Zeeghbaer herten Binnen de stede
van Rousselaere opden 25" en volghende daeghen • der maent
april 1734 ", " gerimt door Judocus Calmeyn gewesen prince
en hoofdman deser ghulde van rhetorica ", zal hij de volgende
maal handelen.
b] Mededeeling door Prof. A.-J.-J. VANDEVELDE : De
brieven n r 53 tot 67 van Anthoni van Leeuwenhoek (3e mededeeling over de werken van den stichter der Micrographie).
Dit punt der dagorde wordt naar een volgende vergadering
verschoven.

DAGORDE.
1°) Prijsvragen voor 1923 en volgende jaren. —
Voor 1923 werden reeds vroeger zeven prijsvragen uitgeschreven ; voor 1924 insgelijks zeven ; voor 1925 zes
en voor 1926 vier. Het bestuur stelt dan ook voor geen
nieuwe prijsvragen uit te schrijven. — Wat echter de
voor 1921 uitgeschreven prijsvraag over het Brusselsch
dialect aangaat, waarvoor één antwoord werd ingezonden
(echter te laat om in aanmerking te kunnen genomen
worden), het Bestuur stelt voor de vraag opnieuw uit te
schrijven voor 1924, doch thans in den volgenden meer
bepaalden vorm : Men vraagt eene klank- en vormleer
van het Brusselsch dialect met zijne plaatselijke verscheidenheden.
2°) Lezing door den heer Prof. J. Vercoullie.
Heeft de klankleer bij de woordafleiding uitgediend? —
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Spreker behandelt die vraag naar aanleiding van J. GILT
LIÉRON ' s boekje : La faillite de l'étymologie phonétique.
Hij toont door den inhoud van het boek en door zekere
feiten, dat deze bewering niets meer dan een slagwoord
is, dat niet letterlijk mag opgevat worden, maar als een
opwekking moet gevoeld worden om zich op de andere
departementen van de taalkunde, dan de klankleer, meer
toe te leggen dan tot nog toe geschiedde.
.-- De vergadering wordt ten 31 /2 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

578. — BABS (een voornaam).
BAES is de verkorte vorm van Baselis (Basilius). De
volgende teksten komen voor bij KAREL DE FLOU Toponymie...,
kol. 137 :
Baes van daverlo, scepen van den ziesseelschen. 1286 (Cart.
S. Cruus Br., f. 2); Baselis van Daverlo. 1287 (Chart. 0. L. V. kerk
Brugge, nr 18 prov.); Baselis van Daverlo. 1287 (Fland., 4, 101),...
Baselis van Daverlo, scepen van den zieselschen. 1287 (Inscr. fun.
N. Dame Brug , 440)... Orph. nichol. de Waes ex (ilia baes de daverlo.
1299 (Rek. Brug., f. 45 ro).

579. — MAET.
Dit woord komt hieronder voor met de beteekenis van
METING; Fr. Mesurage (Action de mesurer). Volgens de oude
" rapporten " was het hier bedoeld achterleen een gemet groot,
volgens den "prochie terrier " een gemet zeven roeden, en
naar de nieuwe meting had het dezelfde grootte, thans echter
in maaigars :
Staatsarchief Brugge, Acquisitions nr 1844, " Terrier " Leenhof
van Merckem, van 1772, blz. 119: " D'heer... hout het 2 e achterleen
van het 80e leen van desen hove, groot by d'oude rapporten 1 gemet,
ende art. 152 van den prochie terrier 1 gemet 7 roeden, ende nu per
nieuwe maete de selve groote maeygars... "
EDW. GAILLIARD.

REDE
uitgesproken in de algemeene vergadering van 2 Augustus
1922, bij het afsterven van M. EDWARD GAILLIARD,
bestendigen secretaris der Konink lijke Vlaamsche Academie,
DOOR DEN HEER

OMER WATTEZ,
Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie.

ZEER GEACHTE MEDELEDEN,

Als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie valt
mij heden de pijnlijke taak te beurt in deze vergadering eene
laatste hulde te brengen aan onzen diep betreurden Bestendigen
Secretaris, den heer Edward Gailliard.
Nauwelijks drie maanden geleden, verliet hij ons om eene
welverdiende rust te gaan nemen in den ouderdom van een en,
tachtig jaar. Hij had ons zijn besluit in het begin van 't jaar te
kennen gegeven. Op zijn naamkaartje, ter Academie gelaten bij
zijn vertrek, had hij de beteekenisvolle woorden geschreven :
" Met hartzeer ! "
Zoo sterk was hij aan onze koninklijke instelling verkleefd,
dat het hem leed was ze te moeten verlaten.
En het moet hem inderdaad smartelijk zijn gevallen, na er
meer dan vijf en dertig jaren werkzaam te zijn geweest.
Toen hij gevoelde, dat hij rust noodig had en zijn ambt
zou moeten neerleggen, maakte hij toch nog plannen voor
werk, dat hij vroeger had ontworpen en dat hij nu in zijne
rustjaren wel zou kunnen voltooien, dacht hij.
Edward Gailliard kon niet werkeloos blijven.
Hij had Gent, den zetel der Academie, verlaten en woonplaats gekozen in zijne geliefde geboortestad Brugge, van welke
zijn geest en zijn hart vol waren, en over welke hij ons zoo
dikwijls opgetogen had gesproken.
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Hij heeft te Brugge, helaas ! maar drie maanden mogen
vertoeven.
Nu ligt ginder dat krachtige lichaam, ontzield, in den killen
grond en heeft de geest het verlaten, die geest, zoo sterk en
hoog begaafd, die geest die zoo schrander, door de eeuwen
heen, ons Vlaamsche leven in zijne verschillende uitingen
heeft doorpeild.
Ik zal trachten — ofschoon gij het allen weet, zeer geachte
medeleden, dat in eenige breede lijnen aan te toonen.
Edward Gailliard werd geboren te Brugge den 4 Juli 1841.
Hij studeerde in het Sint-.Lodewijkscollege zijner geboortestad en daarna in het Kleine Seminarie te Roeselare. Hij telde
onder zijne leeraars, Guido Gezelle; onder zijne medestudenten,
Hugo Verriest. Dat zegt ons genoeg in welk Vlaamsch midden
hij opgeleid werd.
En het is later in zijn werk wel gebleken, welk een groot
en geleerd Vlaming hij zelf was.
Over zijn vroeger leven zal degene onder onze medeleden, die het op zich zal nemen het levensbericht van Edward
Gailliard voor ons Jaarboek te schrijven, u wel nader inlichten.
Ik zal hem alleen aan 't werk toonen in de Academie.
Nog dit wil ik u uit zijn jongen tijd aanhalen : hij zou
zijne studiën gaan voortzetten naar de Hoogeschool te Leuven,
maar de lotgevallen des levens beslisten er anders over. Zijn
vader had te Brugge eene drukkerij opgericht en de jonge
Gailliard zou zich in dit vak eene betrekking scheppen.
Toch studeerde hij nog altijd bij zich zelven voort en hij
had eene voorliefde voor oude boeken en schriften, iets waaraan zijn drukkersbedrijf niet vreemd was.
Hij maakte kennis met andere Bruggelingen, die droomden
van hunne vaderstad te doen herleven in het opzicht van kunst
en letteren. Zoo kwam Brugge-Neurenberg tot stand, een
genootschap waarin wij Julius Sabbe, Baron de Maere, Alois
Nelis en nog tal van anderen aantreffen.
Edward Gailliard bracht het zoo ver, dat hij benoemd
werd als hulparchivaris te Brugge, en daarna archivaris in
dezelfde stad en te Antwerpen.
In 1886 werd de Koninklijke Vlaamsche Academie ingericht onder het ministerie Beernaert. Edward Gailliard was
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onder de werkende leden, welke benoemd werden bij koninklijk
besluit.
De laatste overlevende der stichters, Edward Gailliard, is
thans overleden.
Nauwelijks in de Academie tot werkend lid benoemd,
toonde hij waarvoor hij bekwaam was. In Mei 1887 werd hij
gekozen tot secretaris der Commissie van Middelnederlandsche
Taal en Letteren, en in 1900 voorzitter van dezelfde commissie.
Hij bleef dat tot in 1908.
In 1904 was hij ook ondervoorzitter gekozen van de
Commissie voor Geschiedenis, Bio-. en Bibliographie, en in 1906
voorzitter.
Na het afsterven van Frans De Potter, eersten Bestendigen
Secretaris der Academie, werd Edward Gailliard gekozen om
hem op te volgen. In December 1904 werd hij door den koning
benoemd.
In dit zoo gewichtig als verheven ambt is hij tot op den
dag van zijn dood werkzaam geweest en hij hoopte nu, op
een en tachtigjarigen ouderdom zijnen rusttijd aan te vangen ;
niet om te rusten, gelijk ik hooger zeide, maar om eigen werk
in orde te brengen, dat hij dikwijls had moeten onderbreken
om te werken voor het heele genootschap.
En hoe heeft Edward Gailliard gewerkt ? Wat heeft hij
gedaan?
Nog niet lang geleden, in Januari 1922 had ik de gelegenheid, in mijne openingsrede voor het bestuurjaar, op het werk
van Edward Gailliard te wijzen. Ik kon niet anders dan herhalen wat een mijner voorgangers van hem had gezegd :
" Hij is de man die nooit iets vergeet, nooit met zijn
" werk te laat komt ; de wanhoop van hen, die wel eens wat
" vergeten of niet op tijd klaar komen. Zijne grondige kennis
" van het drukkersbedrijf, zijne kunde in handelszaken komen
" de kas en de uitgaven der Academie ten goede; zijne liefde
" voor de wetenschap, zijn recht verstand voor haar eischen,
" doen hem niet alleen nog tijd vinden voor zuiver wetenschap" pelijken arbeid, maar geven hem ook nog den moed onze
44 Verslagen en Mededeelingen te voorzien van die echt
" wetenschappelijke registers, die een model zijn van volledig" held en nauwkeurigheid. "
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Ik kan het niet beter zeggen, zeer geachte medeleden, en
ik heb er niets bij te voegen.
Op die wijze heeft Edward Gailliard gewerkt als secretaris.
Zijne secretarie was een model van orde. Hij heeft ze
ingericht gelijk zij thans nog is. Hij was de rechte man op de
rechte plaats, en alles was bij hem op zijn plaats en ten dienste
van degenen die het voor hun werk noodig hadden.
En nu een woord over Edward Gailliard, werkend lid der
Academie.
Als ik het boek der verslagen doorblader, lees ik in een
stuk van wijlen prof. C. Lecoutere, onzen betreurden bestuurder
van verleden jaar, over de Commissie van Middelnederlandsche
Taal en Letteren het volgende :
•
-- " Het leeuwenaandeel in onze Commissie komt toe aan
" de heeren Gailliard en de Pauw, werkers van de eerste ure.
" Samen bezorgden zij de volledige uitgave van Maerlants
" Historie van Troyen in vier boekdeelen.
" Eene belangrijke aanwinst mocht het heeten, " voegt
prof. Lecoutere erbij, " voor de Middelnederlandsche taalkunde
" als voor de letterkundige geschiedenis, toen Maerlants werk
" in zijn geheelen omvang, 40.000 verzen, aan 't licht werd
" gebracht. "
Een ander reuzenwerk voltooide Edward Gailliard geheel
alleen : De Keure van Hazebroek van 1336.
" Onder al de oude teksten, door de Academie uiige" geven, is wel de voornaamste, en voor inhoud en voor
4' wijze van uitgeven, de Keure van Hazebroek, '' zegt prof.
'&
De Ceuleneer in een verslag over de werkzaamheden der
" Commissie voor Geschiedenis.
— " Ieder der 150 artikelen dezer keure wordt eerst over" geschreven, dan in hedendaagsch Nederlandsch overgezet en
" op taal- en geschiedkundig gebied uitgelegd en besproken. "
Ik zal hier niet verder over uitweiden, zeer geachte medeleden. Elk intellectuëel ontwikkeld Vlaming zal wel begrijpen
welke groote diensten Edward Gailliard ons heeft bewezen
door de uitgave van die werken uit de eerste eeuwen van
Vlaanderens bestaan.
Hoevele geleerden waren in België, dat tot nog toe geen
Vlaamsche Hoogeschool bezit, in staat geweest om te doen
wat hij in zijn tijd heeft gedaan ?
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Hij heeft het leven der oude Vlamingen het geestelijke
gelijk het stoffelijke — niet leeren kennen uit eene of andere
verwaterde of tendentieuse Geschiedenis van België, maar uit
hun eigen schriften, die sedert eeuwen in 't stof der bibliotheken
van Staat en stad liggen te verteren.
Omdat Edward Gailliard Oud-Vlaanderen kende en zijne
taal, zooals niet een, had hij Vlaanderen hartelijk lief. Hij had
het leeren kennen uit de beste bronnen, zijne oudste oorkonden
en het was voor hem, in zijnen geest steeds grooter geworden.
Gailliard's geleerdheid heeft ons vele duistere zaken klaar
gemaakt op taalkundig gebied. Niet alleen De Keure van
Hazebroek, maar vele van zijne andere schriften, vooral zijne
Kleine Verscheidenheden, eene reeks verklaringen van oude
woorden en uitdrukkingen, welke sedert 1908 onafgebroken in
de Verslagen en Mededeelingen werden opgenomen, zijn eene
kostelijke bijdrage voor de studie van onzen middeleeuwschen
taalschat.
Wijzen wij bij dit overzicht nog op de lange lijsten van
geschriften, lijsten, die verscheidene bladzijden beslaan en die
medegedeeld werden in de Jaarboeken der Academie voor 1887
en 1908, en wij zullen ons een denkbeeld kunnen vormen van
den aanzienlijken arbeid van een man gelijk Edward Gailliard,
die nog zoo veel in zijne nagelaten papieren heeft liggen, dat hij
in het archief te Brugge en te Antwerpen had opgezocht en
uitgepluisd.
Over dergelijk werk wordt in de wandeling, noch in de
nieuwsbladen al niet veel gesproken. Hier is alleen van tel de
tastbare werkelijkheid van den dag van heden. Het verleden
beteekent zoo weinig voor gewone mensc'hen. Om de toekomst
bekommeren zij zich ook al niet te veel. Alleen het tegenwoordige en het stoffelijke vestigt hunne aandacht, bepaalt hunne
bezigheid.
Maar een volk dat, gelijk de Vlamingen, wil aanspraak
maken op den naam van kultuurvolk, moet zijn verleden kennen,
zoowel als het oog op de toekomst hebben ; — anders leeft het
zonder kommer en zorg. Het wordt beloerd en is in zijn bestaan
bedreigd; het wordt eindelijk opgeslorpt door een ander. Van
die diepe waarheden was Edward Gailliard vast overtuigd.
Daarom was hij, als overtuigde Vlaming, zoo noest, zoo
werkzaam.
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Met den sleutel zijner groote geleerdheid en zijner bekendheid met oude schriften kon hij poorten ontsluiten, die voor
anderen gesloten bleven. Hij kon ons opgehoopte schatten
toonen, waarvan wij anders maar een onvolmaakt begrip hadden gehad.
Hij ontvouwde, klaarde op, legde uit de ziel van ons
Vlaamsche volk in zijn eigen taal -- de taal van Maerlant,
wat het geestelijk leven betreft ; de taal van de stoere gemeentenaren in hunne keuren, wat aangaat het stoffelijk leven.
Alle geletterde Vlamingen zijn hem daarvoor diepen dank
en eerbied verschuldigd, dien zij hem dan ook niet zullen
onthouden.
De Regeering, die hem voor zijn arbeid, en voor zijne
standvastigheid en kloeke houding tijdens den oorlog en de
bezetting van België, de hoogste onderscheidingen wilde toekennen, benoemde hem achtereenvolgens tot Ridder in de
Leopolsorde, tot Officier en tot Commandeur.
De Koninklijke Vlaamsche Academie, erkentelijk voor de
bewezen diensten, zal hem nooit vergeten. Wij allen, zeer
geachte medeleden, die hem gekend hebben, zullen van Edward
Gailliard het levendigst aandenken bewaren.
Wij drukken ons innig leedwezen uit en onze deelneming
in het gevoelig verlies aan zijne beproefde echtgenoote en aan
de familie, die wij een brief van rouwbeklag zullen sturen.
In naam der Academie breng ik onzen betreurden secretaris eene laatste hulde, en wensch dat God hem de eeuwige
zielerust moge verleenen.

HEEFT DE KLANKLEER BIJ DE
WOORDAFLEIDING UITGEDIEND?
DOOR

Prof. J. VERCOLILLIE,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Bij die vraag zie ik al mijn toehoorders neen knikken.
Immers clore is toch wel claudere, fermer flrmare, issir exire,
1lamme vlam flammam, [lamme vlijm phlebotomum; traan,
zahre, &áxov, larme zijn wel verwanten, rechtzweers of anderzweers als u wilt. Alleen de klankleer kan dat bewijzen of
uitleggen.
Waarom ik dan de vraag stel ? Wel, naar aanleiding van
de reeds in 1919 verschenen brochure van J. GILLII:RON : La
faillite de l'étymologie phonétique (1), waarvan dus de titel
niet letterlijk mag opgevat worden:
Waarom ik dan daarmee tot nog toe gewacht heb ? Omdat
het me nu schijnt dat bedoelde titel door sommigen wel letterlijk wordt opgenomen.
Om nu te weten te komen in welken zin GILLIERoN ' s titel
op te vatten is, moeten we nauwkeurig den inhoud van zijn
brochure nagaan.
Na een Avant-propos van 4 blz., waarover later, krijgen
we de volgende acht hoofdstukken :
Hoofdstuk I CLORE : hier wordt nagegaan waarom clore
in bijna al zijn vormen uitgestorven is en algemeen door fermer
vervangen. Als reden wordt opgegeven dat clore in vele vormen een homoniem was van clouer, terwijl fermer herinnert
aan fer ; men maakt immers een deur dicht, niet avec un clou
maar avec une ferrure (blz. 20). De dood van clore is dus te
wijten aan een spijker, het leven van fermer aan een stuk ijzer.
Maar fermer eindigt toch met een onstoffelijke beteekenis te
krijgen.
(1) Neuveville (Suisse), Beerstecher, 136 p. 80, 12.50 frs.
Versl. 1922
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Als deze uitlegging juist is, wat ik zeer betwijfel, dan is
dat psychologie, en ik zie niet in wat de klankleer, die physiologie is, hiermee te maken heeft.
Volgens een dergelijke methode wordt de ondergang, op
een of twee vormen na, van eenige andere werkwoorden
verklaard : Hoofdstuk II frire, férir, 111 choir, méchoir, IV ouïr
(tot blz. 79).
Nu moet ik een eigenaardige etymologie van GILLIERON
voor friser vermelden. Dit woord, waarvan de oorsprong
onbekend is, wordt hier op een heel aanneembare wijze uitgeleid als een afleiding van de stam fris- van frire, wat door
overeenkomstige beteekenissen van bruler, griller en het ouder
ardre gesteund wordt (blz. 37-41). Dat lijkt me wel juist.
Bij al die verklaringen is nog altijd geen sprake van
klankleer.
Wel spreekt de schrijver van mystère phonétique (blz. 44)
omdat je fairai tot je Eerai en ferir tot férir worden, zoodat
men fer tot f'r en f'r tot fer maakt, en hij besluit met au diable
la phonétique (blz. 45). Maar nog eens, gaat dat wel de klankleer aan ?
Eindelijk, de eenige maal in de gansche brochure : l'étymologie phonétique est en état de faillite (blz. 66), omdat ouïr
vele synoniemen heeft, als entendre, écouter, comprendre,
saisir!

Daarentegen onderscheidt hij heel duidelijk en herhaaldelijk, reeds van het eerste hoofdstuk af, tusschen de phonetische
etymologie en de nieuwe die het volk volgens hem in sommige
woorden legt.
Hij noemt ze étymologie I en étymologie II, deze laatste
ook met de bewoordingen substitution étymologique (blz. 7,
13, 15), nouvelle étymologie (blz. 11, 13, 15, 16, 21), of étymologie populaire (blz. 41, 61, 62).
Maar hebben substitution étymologique en étymologie
populaire met klankleer iets te maken ?
Hij neemt echter het woord étymologie populaire in een
ietwat gewijzigde beteekenis; het is niet meer de vervorming
op den klank af van een alleenstaand verouderd of vreemd
woord totdat het op een bekend woord gelijkt ; neen, het is
hier een door de verbeelding geschapen verwantschap tusschen
twee aan elkander vreemde woorden, als fer en fermer, waartoe
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eenig klankverband de aanleiding is, en eenige beteekenisbetrekking de grondslag.
Volgens deze laatste opvatting wordt dan de volksetymologie ex professo behandeld in het volgende hoofdstuk V :
étymologie populaire, waar ze ook geheeten wordt l'éty;nologie seconde, qui détruit la première (blz. 80). De vroegere
voorbeelden worden hernomen ; er bij komt priser van prix
gedood door priser van prise, terwijl mépriser met mépris
nevens méprise met méprendre blijven bestaan. De opgegeven
redenen zijn weinig duidelijk en de uitschakelende werking van
de homonymie schijnt hier gewichtiger dan de rol van de
volksetymologie.
Daarop volgt een bijvoegsel, dat eerst na de voltooiing
van de brochure opgemaakt werd. Hierin verneemt men dat
men in het Picardisch, naar het futurum, zou kunnen hebben
trouvoir en trouvenir i. p. v. trouver, welke werkw. een volledige vervoeging zouden kunnen ontwikkelen met de beteekenis
voir pour trouver en venir pour trouver. Anderzijds pouvoir en
pleuvoir vertoonen zich in sommige tongvallen als pouloir en
pleuvre omdat ze met voir niets te maken hebben. Omgekeerd
blijft savoir omdat voir daarin maar schijnbaar is, want de
volksetymologie vindt er sève-saveur in (blz. 94 en 112 : op 94
staat bij vergissing sève-savon).
In dit hoofdstuk moet de klankleer het herhaaldelijk ontgelden, omdat ze zelf deze merkwaardige ontdekkingen niet
gedaan heeft en dus buiten haar gebied niet gegaan is.
Op blz. 124 schildert hij heel goed het bargoensch of
argot : het is " un parasite qui est la négation de tout organisme
linguistique ", en hij behandelt heel zijn brochure door de
omgangstaal en de tongvallen alsof ze argot waren.
Hoofdstuk VI is zeer belangwekkend. Onder den titel
eerbes sans radical stelt het vast dat vele Fransche werkw.
in sommige tijden een stam vertoonen bestaande uit consonant +- vocaal : je vois, je vis (ik zag en ik leef), je quis (ik
zocht). Voor het taalgevoel maakt de vocaal deel uit van den
persoonsuitgang, en het werkwoordelijk begrip wordt uitgedrukt
door de beginconsonant (ois, ois, oit is l e, 2e, 3e pers. praes., is,
is, it l e, 2e, 3e pers. p. déf., en het begrip zien wordt uitgedrukt door v), Dan eindigt de taal met dergelijke vormen op te
geven of ze, ten einde ze bruikbaarder te maken, om te vormen;
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wat wederom een psychologische verrichting is, die met klankleer niets te maken heeft.
Alzoo komt men geleidelijk tot Hoofdstuk VII : Tous les
verbes frangais sont défectifs, dat eveneens zeer belangwekkend is, maar met klankleer ook niets te doen heeft. Het woord
tous zegt hier nochtans te veel en dé fecti f wordt in twee beteekenissen gebruikt. Een gebrekkig werkw. is in de eerste plaats
een werkw. waaraan zekere vormen ontbreken, die er nooit
geweest zijn. Maar hier is een gebrekkig werkw. ook een werkw.
dat wel alle vormen heeft of kan maken, maar dat ze niet alle
door de taal ziet gebruiken. Dat is doorgaans het geval met het
passé défini en het imparfait du subjoncti f.
Het laatste hoofdstuk VIII : Substitution de l'étymologie
f rangaise à l'étymologie latine sluit zich bij het V e aan en is
deszelfs logisch besluit, maar het is te verward om hier samengevat te worden. De eerste § is er de synthesis van.
Daar verneemt men dat in een Oudfransch woordenboek
fermer vastmaken en fermer sluiten als twee verschillende
woorden moeten voorgesteld worden, en dat in een Nieuwfransch woordenboek, waar fermer vastmaken niet meer moet
in voorkomen, fermer sluiten, niet mag voorgesteld worden als
ontstaan uit f lrmare, maar geen ander etymologie mag hebben
dan fer.
Maar zonder firmare was er toch nooit een fermer, evenals zonder claudere nooit een clore en zonder clavare nooit
een clouer. Of moet de étymologie première volkomen weggecijferd worden, en zal de étymologie seconde voortaan alleen
gelden ? En wie waarborgt me de juistheid van die étymologie
seconde ? Bij de volksetymologie naar de oude opvatting heb
ik een houvast : voor sparrow-grass is asparagus de étymologie première en musschengras de étymologie seconde; die
moet ik niet fingeeren, ze ligt daar voor me. Maar hoe weet ik
dat ooit iemand fer gezien heeft in fermer of clouer in cloons,
cloëz, cloais?
Hetzelfde geldt voor GILLIÉRON 's theorie van de homonymie? De vrees voor homoniemen heeft toch maar eenige
woorden ten doode gedoemd; een ontzaglijk aantal homoniemen
is blijven voortleven. Hinderden die misschien niet? Overigens,
bestaan er in de praktijk wel homoniemen? De spreker ziet
alleen wat hij te zeggen heeft en het woord dat hij er voor
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behoeft en denkt niet aan ander beteekenissen van dat woord,
of aan homoniemen.
De hoorder is door den samenhang en de omstandigheden zoodanig in beslag genomen dat hij daarbuiten niet gaat
zoeken.
Als de vrouw bij het verlaten van de woning tegen den
man zegt : cloëz bien la porie, denkt ze niet eens dat clouer
bestaat, en de man is zoo zeker van hetgeen hem gevraagd
wordt dat geen spijker hem van zijn stuk brengt.
Homoniemen komen alleen te pas bij vernuftspelletjes.
Ook hebben de theorieën van GILLInRON nog al tegenspraak ontmoet. Blz. 132-133 van zijn brochure zinspeelt hij er
op. Hij heeft zelfs een §, blz. 96, voor den voornaamsten onder
zijn tegensprekers, nl. Meyer-Lubke : " Quant a nous, nous
disons : il est regrettable qu'en desa du Rhin, on ait usé partout et toujours, pour observer le francais, de bésicles qui
portent la marque made in Germany. Il serait temps enfin de
se débarrasser de cet appareil qui déforme la vue. "
Een vaderlandsch strikje, tegenwoordig, staat ook in de
taalkunde geheel gekleed.
Men ziet het, de uitleggingen die J. GILLIÉRON aan de
klankleer verwijt niet gegeven te hebben, kunnen slechts onder
voorbehoud aangenomen worden. Daarbij gelden ze een stof
die niet tot het gebied van de klankleer behoort.
Wat beteekent dan wel zijn titel : La faillite de l'étymologie phonétique ? 44 Failliet gaan " wil toch wel zeggen " zijn
verbintenissen of zijn beloften niet nakomen ", en in breeder
opvatting " aan de verwachtingen niet beantwoorden ".
In dien zin is de klankleer niet failliet, want ze heeft toch
nooit beweerd, zich met iets anders dan klankverschijnselen
bezig te houden.
De zaak wordt bedenkelijker als men ziet dat de brochure,
boven den reeds vermelden titel, er nog een tweeden draagt,
nl. Étude sur la défectivité des verbes. Men is nog meer verwonderd als men uit de Voorrede, blz. 6-7, verneemt, dat de
auteur eerst nog achtereenvolgens aan drie ander titels gedacht
heeft : 1. La langue académique et les verbes détectifs; 2. Les
mirages étymologiques; 3. Les métamorphoses et les substitutions étymologiques. Dan moet men toch bij hem een gebrek
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aan leidende gedachte vermoeden, evenals uit een dubbelen
titel bij een letterkundig werk een gebrek aan eenheid blijkt.
Het schijnt me ten slotte dat de auteur meer belangstelling
heeft willen vragen voor het door hem betrede gebied van de
taalkunde, en dat hij het heerschende gebrek aan belangstelling
daarvoor te laste legt niet aan de phonetica, maar aan de phonetisten, die zich te eng in hun gebied zouden opsluiten en
er niet buiten zouden kijken.
Het is dan eigenlijk een opwekking om de andere velden
van de taalkunde dan de klankleer, wat meer te beoefenen, en
in dien zin kunnen we met hem instemmen.
Maar die opwekking geschiedt in een gevaarlijken vorm,
daar jongeren kunnen geneigd zijn om ze letterlijk op te
nemen, zonder te gewagen van hoogleeraren, die la faillite de
l'étymologie phonétique als een onbetwistbaar axioma verkondigen, en dan alle vergelijkende spraakkunst als een stommiteit
voorstellen. Dus Bopp en Grimm, Schleicher en Brugmann, Meillet en Ant. Thomas, allemaal stommeriken ; de
wetenschap van Rousselot en zijn school failliet ! Gilliéron
en Edmont zijn zelf te uitstekende phonetisten om niet beter
te weten.
Het zeer belangwekkende en zeer degelijke stuk over
Romaansche dialectologie van Dr. E. BLANCQUAERT in DEN
NIEUWEN TAALGIDS, XVI, 3 (1922), is een duidelijk bewijs van
dit gevaar (1). Wel zegt de auteur terloops : " Wij hoeven hem niet letterlijk op te vatten " (blz. 141), maar hij gaat
overigens te werk alsof hij hem wel letterlijk opvatte. Dat
bewijst èn zijn bewering dat " de arme phonetica leelijk in
't gedrang komt " èn de voorbeelden die hij daarvoor bijbrengt,
zonder te spreken van andere roekelooze stellingen, als " klankwetten die slechts geldig zijn voor.., letters... (en niet voor)
(1) Dit tijdschrift van Vereenvoudigers, geheel in Vereenvoudigde gesteld, heeft het stuk van Dr. E. B. in de spelling De VriesTe Winkel opgenomen, een bewijs van zijn ruime verdraagzaamheid.
Welk een glibberig pad De Vries-Te Winkel is, blijkt uit het herhaald
gebruik bij Dr. E. B. van den rol der homonymie en der volksetymologie, wat dengene die het stelsel van De Vries-Te Winkel
kent, moet doen denken aan een homonymie en een volksetymologie
die aan den zwier zijn.
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klanken " of " een goede vracht stofferige meubels uit ons
gesetz-museum op straat... zetten. "
De phonetica moet het bij hem ontgelden omdat in sommige dialecten vader en water een korte a hebben. Maar dat
verwondert niet één phonetist. Zij weten dat een lettergreep
met muta + vocaal ± nasaal of liquida, de vocaal in bepaalde
flexievormen verliest, terwijl de nasaal of liquida de muta
gemineert. Dan is de voorgaande lettergreep niet open, maar
gesloten, en zoo hebben we de uitlegging van bessem naast
bezem, effen naast even ; zelfs weten ze dat bepaaldelijk ddr
en ttr niet alleen een korte vocaal beletten gerekt te worden,
maar zelfs een lange vocaal verkorten ; de klassieke voorbeelden zijn ladder en etter.
Dan schrijft Dr. E. B. verder : " Zegt men ons niet dat
" lommer '' verkeerd werd opgenomen uit Fr. l'ombre "? Verkeerd staat nog in mijn, noch in VAN WIJK ' S Etym. Wdbk.
Of de samensmelting met het lidw. reeds in 't Fr. gebeurd is,
wordt in 't midden gelaten, maar dat Van Wijk het zoo opvat,
bewijst zijn verwijzing naar lierre.
Dat is nu geen reden om er 'op te wijzen als een nieuwigheid, dat men bij ontleeningen niet altijd te recht komt bij de
vreemde omgangstaal, maar zich soms tot de dialectvormen
moet wenden. Zoo iets wisten de phonetici al lang ; z. b. v. hun
verklaringen van kaatsen, katijvig. schaats.

Dat we Lat. securum een tweede maal, op een ander
oogenblik en in ander omstandigheden, ontleend hebben als
sekuur, wat bewijst dat tegen de phonetica, of tegen de klankverschijnselen van zeker, waarin de opschuiving van den
klemtoon niet vóór de ontleening, zooals Dr. E. B. wil,
maar tegelijk met de ontleening geschied is ? Overigens
Van Wijk voorkomt den wensch van Dr. E. B., want
behandelt hij sekuur, sikuur, die niet alleen dialectisch zijn,
onder zeker.
Dus nog eens, de titel van GILLIÈRON ' s brochure mag niet
letterlijk opgevat worden. Hij is een slagwoord, een strijdkreet
zooals Dr. E. B. zelf schrijft, een marktschreeuw zou ik bijna
durven zeggen, die me onwillekeurig aan La faillite de la
science van BRUNETIÈRE doet denken. Hier wordt, kan het
onbezonnener, het failliet van onvoorzichtige geleerden met
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voorbarige bevestigingen op de schuld van de wetenschap
geschoven, en aan deze verweten dat ze niet alle verlangens van ons innerlijk leven kan bevredigen, dus dat ze
niet buiten haar gebied gaat. Maar de wetenschap is niet
failliet, want wat zij niet weet, weet niemand. En ook de
klankleer is niet failliet, want zonder haar is de taalkunde niet
denkbaar.

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

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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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
2lllllllllllllllllllllilllll l lllllllllllllllllllll i lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIII I IIIIIIIIIII I IIIINIIIIIII i llll l lllllll l ll III I IIIIIIIIIIIIL

=

VERSLAGEN

-

=

EN

=

MEDEDEELINGEN
DER

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE

SEPTEMBER
1922

GENT, DRUKKERIJ -ERASMUS"
5, GILDESTRAAT, 5

1922
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllil111111llllllllllllllllllllllllllllll111IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIillllll1IIIIIilllll

Beernaert-prijs,z Ode blz.

e omslag
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1°) Verslag over de September-vergadering . . . 853
2°)

Hoe eene taal voor eene andere wijkt, door
861

GUSTAAF SEGERS

3°)

Reukbeelden : a) in Vondels werk; b) in den
867
volksmond, door Id

4°) Kleine verscheidenheden :

N r 580. Couter lant, door E.
5°) Het

GAILLIARD

908

ontstaan van het modern tooneel in de oude
Nederlanden. De oudste vermeldingen in de
rekeningen, door LEO VAN PUYVELDE . . 909

Vergadering van 27 September 1922.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE,
Kan. AM. Joos, Dr. HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARP8, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Joz. JACOBS, Dr. J. PERSYN en Dr. M. SABBE, werkende leden ;
Mej. M. BELPAIRE en de heeren F. V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE en Pater J. SALSMANS, S. J., briefwisselende leden.
De heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend
lid en Dr. H. J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid, lieten
zich verontschuldigen.
^
^k *

De heer DE VREESE, wn. secretaris, leest het verslag van de Augustus-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^*

Aangeboden boeken, Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Le genre romanesque en France depuis 1'apparition de la " Nouvelle Héloïse ", jusqu'aux approches de la Revolution par SERVAIS
ETIENNE. (Acad. R. de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et Politiques. Mémoires, Coll. in-8o, 2e série, T. XVII, fasc. I.
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Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1'Université
de Liége. Fasc. XXIV : Essai sur la politique pythagoricienne, par
A. DELATTE, Docteur en Philosophie et Lettres, Ancien membre
étranger de l'école francaise d'Athènes, Elève diplómé de l'Ecole des
Hautes-Etudes, Professeur a 1'Athénée Royale de Liége. Liége-Paris,
1922. Fasc. XXX : Sainte-Beuve et Ie Sillage de Napoléon, par
JULES DECHAMPS, Docteur en Philosophie et Lettres, Maitre de Conférence a l'East London College, Université de Londres. Liége-Paris, 1922.
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo beige. 46e.-50e
année : 1915-1919. 1 e partie : 1914-1918. r- 2e partie : 1919. Tome
XLVI. Bruxelles, 1922.
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques. Mémoires. — Collection in-4o, 2e série. —
Tome IX, fasc. I. Nouveaux Documents sur Olivier de la Marche et
sa famille, par HENRI STEIN. Bruxelles, 1922.
Tijdschriften. ^-- Annales des travaux publics, aout 1922. --Arbeidsblad, juli en Augustus 1922, en Inhoudsopgave 1921. — Académie royale Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques. 5e série, Tome VIII, 1922, nos 5-7. — Id. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Tome IV, 1922, nos 5-7. '-- Bulletin
des Commissions royales d' Art et d i Archéologie, juillet-décembre 1921.
— Le Musée beige, no 2, 1922 en Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, nos 6-8, 1922. — Revue néo-scolastique de
philosophie, aout 1922. '-- Revue de l' Université de Bruxelles, juin
-juilet192.
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam :
Bibliotheek en Leeszalen der gemeente Rotterdam. Verslag van
het jaar 1921.
Door de " Vereinigung wissenschaftlicher Verleger ", te Berlijn :
Volkskundliche Bibliographie fur das Jahr 1919. Im Auftrage des
Verbandes Deutscher Vereine fur Volkskunde, herausgegeben von
E. HOFFMANN-KRAYER. Berlin and Leipzig, 1922.
Door de " Bayerische Akademie der Wissenschaften ", te Munchen :
Die germanischen Todesstrafen. Untersuchungen zur Rechts- and
Religionsgeschichte von KARL V. AMIRA. (Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : philosophisch-philologische and
historische Klasse. XXXI. Band, 3. Abh., 1922.
Door den " Verein fur niederdeutsche Sprachforschung ", te
Hamburg :
Jahrbuch des Vereins. Jahrgang 1922. XLVIII. Norden and
Leipzig, 1922.
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Door de " John Crerar Library ", te Chicago :

The John Crerar Library. 27 th annual report for the year 1921.
Chicago, 1922.
Door den heer Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid :

Algemeene inleiding tot de taalkunde, door J. VERCOULLIE, professor in de Nederlandsche philologie te Gent. Derde herziene en met
een geschiedenis der taalkunde vermeerderde uitgave. Gent, 1922.
Door den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.
Door E. M. ENGELBERTS. l e en 3e dl. Amsterdam, 1784 en 1790.
Door Dr. J. F. M. STERCK, buitenlandsch eerelid, inspecteur van
het Lager Onderwijs, te Haarlem :

Oorkonden over Vondel en zijn kring. Met portretten en facsimile's. Verzameld en uitgegeven door J. F. M. STERCK. Bussum, 1918.
Vereeniging " Het Vondel-Museum ". Tiende verslag 1920-1921,
uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 18 Mei 1922. Met een
bijlage en een facsimile. Varia Vondeliana, door Mr. C. BAKE, Dr.
M. B. MENDES DA COSTA en Dr. J. F. M. STERCK. Amsterdam, 1922.
Door den heer P. VAN NUFFEL, te Aalst :

De Omgang met het Allerheiligste te Aalst, door PETRUS VAN
NUFFEL. Aalst, 1922.
Door de N. V. ERVEN P. NOORDHOFF, te Groningen :
Tijdschrift voor Geschiedenis, 37e jg., afl. 3.
Door den heer A. O 'FLANDERS, Norbertijn te Tongerloo :
Erin. Nieuwpoort, 1922.
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :

Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java. Von Dr. PAUL
. VAN OYE. (Sonderabdruck aus " Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u.
Hydrographie ", Band X, Heft 4/5.
Door de Redactie :

De Hopboer, nr 1, 1922. — De nieuwe Taalgids, nr 5, 1922.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de waarnemende Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
De BraVlaamsche Arbeid, Sept.1922. — Biekorf, nr 8, 1922.
bander, nr 1, 1922.
Bulletin der Openbare Bibliotheken, Mei-Juli
1922. --- Limburg, nrs 2-3, 1922. --- Mechlinia, Juli 1922. -- Neer-

-856 ---landia, Sept.1922. — De Opvoeder, nrs 23-25,1922. De Schoolgids,
nrs 9-12, 1922. Sint-Cassianusblad, nr 9, 1922. -- De Student,
XXXVIIe jg., 4e ail. 1922 ; XXXVIIIe jg., le afl. 1922. --- Studiën,
Sept. 1922. — Tooneelgids, VIIe j., nr 4. — Volkskunde, all. 3, 1922.
Dietsche Warande en Belfort, Aug. 1922, met Bijvoegsel : Het Onze
Vader, door VIRGINIE LOVELING.

Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
1°) Verkiezing van twee briefwisselende leden en
van een buitenlandsch eerelid. ^-- Brief van 18 Oogst,
waarbij de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
bericht, dat Z. M. de Koning zijn goedkeuring heeft
gehecht aan de verkiezing tot briefwisselend lid van de
heeren Mr. J. MULS, en E. H. J. SALSMANS S. J., tot
vervanging van Dr. J. Persyn, tot werkend lid bevorderd,
en Dr. A. Fierens, overleden. — Tevens berichtte de
heer Minister de goedkeuring van de verkiezing tot buitenlandsch eerelid van den heer Dr, J.-F.-M. Sterck,
inspecteur van het Lager Onderwijs te Haarlem (Holland),
tot vervanging van den heer Felix de Coussemaeker.
2°) Driejaarlijksche prijs voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde. 22e tijdvak 1919-1921. — Werden
bij Koninklijk Besluit van 24 Augustus 1922 tot leden
van de Jury benoemd, de heeren : A. VERMEYLEN, werkend lid, en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid der Academie ; JAN BERNAERTS en H.
COLASSIN, letterkundigen te Brussel, en L. MONTEYNE,
letterkundige, te Antwerpen.
3°) Salsmans-Fonds. Bekroond prijsantwoord
over Liturgische boeken. — Op 14 September werd
het bekroonde prijsantwoord In splendoribus sanctorum,
dat tot een laatste nazicht aan den prijswinnaar Dr. Paul
de Corswarem werd toegestuurd, aan de Academie
teruggezonden.
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4°) Brabanconne. --- Brief van 16 September 1922,
waarbij nog een antwoord ingezonden wordt op de prijsvraag nopens het vertalen der Brabanconne. --- Aan den
inzender werd geantwoord dat de wedstrijd afgesloten
was, en dat zijn antwoord aan den keurraad zou medegedeeld worden.
5°) Levensbericht van Baron Nap. de Pauw. —
Mr. Leonard Willems neemt bereidwillig aan dit levensbericht voor het Jaarboek te schrijven.
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic. — Door den heer Dr. J. MANSION, secretaris, wordt het hieronder volgend verslag
over de morgenvergadering ter tafel gelegd :
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter,
K. DE FLOU, Prof. AD, DE CEULENEER, Dr. L. SIMONS, IS.
TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
Voordracht van
a] Lidmaatschap der Commissie.
twee candidaten tot vervanging van den heer EDW. GAILLIARD.
Worden voorgesteld : l e candidaat, Dr. M. Sabbe.
2e„
Prof. A. van Hoonacker.
b] Het Landdekenaat Eyck, door den E. H. H. VAN DE
WEERD, kapelaan te Exel, ter uitgave aangeboden.
De Commissie is van oordeel dat, hoe gunstig ook hare
beoordeeling van het aangeboden werk moge wezen, er weinig
kans bestaat dat het binnen afzienbaren tijd uitgegeven wordt.
Het zou misschien raadzaam zijn, als de schrijver het trachtte
elders uit te geven.
c] Over de oudste Tooneelspelen in de oude Nederlanden. -- Lezing door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE.
Spreker wijst er op dat bij het onderzoek naar den oorsprong van het modern tooneei in de oude Nederlanden op
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het einde van de middeleeuwen, nog een heel bijzonder terrein
beter te ontginnen is : in de rekeningen van allerlei aard komen
vele vermeldingen voor omtrent spelen, die in verband kunnen
gebracht worden met tooneelvertooningen. Uit vele zulke vermeldingen, die hij bijeenverzamelde, haalt hij gevolgtrekkingen
omtrent den tijd, waarin het tooneel bij ons ontstond, en de
wijze waarop het zich aanvankelijk ontwikkelde.
De Commissie stelt voor de bijdrage van Prof. VAN
PUYVELDE op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen. --r

Door de Academie in pleno vergaderd

goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en
door het Nederlandsch. --r De heer GUSTAAF SEGERS,
secretaris, legt het hierondervolgend verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig : de heeren 0. WATTEZ, voorzitter, Kan.
Dr. J. M UYLDERMANS, Kan. AM. Joos, Prof. AD. DE CEULENEER, Dr. H. VERRIEST, Dr. L. GOEMANS, E. H. J. JACOBS, Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, Dr. J. PERSYN, leden, E. H. Dr. J. SALSMANS, hospiteerend lid, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
De heer Voorzitter leest een brief van den heer Loontjens,
kantonalen schoolopziener over het lager onderwijs, die zich
beklaagt over het gebruik der gewestelijke taal in onze scholen.
De heer Voorzitter stelt voor dit punt aan de dagorde van de
eerstvolgende vergadering der Commissie te brengen.
Aan de dagorde staat :
Hoe een taal voor eene andere wijkt. — Lezing door
GUSTAAF SEGERS. De secretaris ontleent aan het werk van
Edward Engel, getiteld : Eene Lente in Griekenland, eene
epizode uit de nieuwere Grieksche geschiedenis. De Beiersche
prins, die in 1835 de Grieksche kroon aanvaardde, stichtte in
zijn nieuw koninkrijk een Duitsch dorp, Heraklion. Het werd
door uitgediende Duitsche soldaten bewoond, die met Duitsche
vrouwen huwden. Eene Duitsche school en eene Duitsche
kerk kwamen tot stand. Doch de omgeving was Grieksch ;
huwelijken met Grieksche vrouwen werden gesloten, zoodat de
Duitsche taal na drie geslachten spoorloos verdwenen was.
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De secretaris haalt het geval aan van eene Fransche
familie, die zich in de Antwerpsche Kempen metterwoon
vestigde, en wier afstammelingen, insgelijks na drie geslachten,
de Fransche taal hadden verleerd.
Zoo moeten de nagenoeg negatieve uitslagen van het
onderricht in de tweede taal in de lagere scholen verklaard
worden. De groote meerderheid der leerlingen blijft in de
streek gevestigd. Daar hebben zij de gelegenheid niet om de
tweede taal te spreken of zelfs te hooren, zoodat de uitslagen
van het onderricht in die taal na korten tijd moeten verloren
gaan.
Dit belet niet, dat overal waar het onderricht in de tweede
taal duurzame uitslagen kan opleveren, zonder de algemeene
geestesontwikkeling en het grondig onderricht in de moedertaal
te schaden, aan dit onderricht in de tweede taal de noodige tijd
en de grootste zorg moet besteed worden.
Door de Commissie zal aan de Academie voorgesteld
worden de lezing van den heer SEGERS in de Verslagen
en Mededeelingen op te nemen. Door de Academie
in pleno vergaderd goedgekeurd.

DAGORDE.
1°) Commissie-vergaderingen. — De Academie
beslist dat de vergaderingen der Bestendige Commissiën
voortaan een kwartier vroeger zullen beginnen, dus
te 101 /4 en te 11 1/4 uur.
2°) GEHEIME VERGADERING TE 2 1/2 UUR. Verkiezing van een werkend lid tot vervanging ' an
wijlen EDW. GAILLIARD. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de HH. Dr. L. SIMONS
en Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Wordt verkozen : Mej. MARIA BELPAIRE, briefwis-.
selend lid, te Antwerpen.
De heer 0. WATTEZ, bestuurder, wenscht Mej.
BELPAIRE geluk met haar verkiezing en spreekt de hoop

— 860 —
uit dat zij regelmatig aan de werkzaamheden der Academie
zal deelnemen. — Mej. Belpaire zegt dank voor het in
haar gestelde vertrouwen.
3°) Boek aan de Academie aangeboden. — Prof.
J. VERCOULLIE, werkend lid, biedt aan de Academie
een ex. aan van zijn laatste werk : Algemeene inleiding
tot de taalkunde. Derde herziene en met een geschiedenis
der taalkunde vermeerderde uitgave.
4°) Lezing door den heer G. SEGERS. - Reukbeelden : a) In Vondel's werken ; b) In den Volksmond,
— De reuk : a) Bij den Mensch ; b) In de Dierenwereld ;
c) In de Geschiedenis.
Spreker handelt beurtelings over den reuk als zintuig, over de reukbeelden in Vondel's werken, over den
reuk in de volkstaal. Daarna weidt hij uit over de ontwikkeling van den reukzin bij de voornaamste huisdieren,
over de harmonie der geuren welke deze dieren verspreiden, met hun karakter en levenswijze, over de karakteristieke geuren van het landschap in de verschillende
jaargetijden en over het gebruik van reukmerken in de
oudheid en in de nieuwere tijden. De heer SEGERS deelt
ten slotte eenige uittreksels uit de werken van reizigers
over de rozencultuur in de Balkanstaten mede.
De heer Bestuurder stelt voor de lezing van den
heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen. — Aangenomen.
— De vergadering wordt te 3 3/4 uur gesloten.

HOE EENS TAAL VOOR
EENE ANDERE WIJKT
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Den 11 den juni 1835, aanvaardde een Beiersche vorst,
Otto, de eerste koning over geheel Griekenland, de regeering.
Te Heraklion, een dorpken met omstreeks dertig huizen,
ontvingen bejaarde Beiersche soldaten, die hadden uitgediend
en niet meer naar het vaderland wilden terugkeeren, van koning
Otto eene strook gronds. Ruimschoots met geld voorzien,
begonnen zij de volksplanting, verbouwden tarwe, rogge en
wijn, zoo goed het ging, en werden steeds door den dankbaren
koning en de koningin voortgeholpen. Eenigen der volksplanters hadden uit Athene Duitsche vrouwen medegebracht, de
dochters der handwerkslieden, die den Wittelsbacher (1) naar
Athene waren gevolgd. De meesten echter trouwden met
Grieksche vrouwen, en zoo begon reeds de vernietiging der
Duitsche kolonie. De mannen leerden Grieksch van hun vrouwen, maar de vrouwen leerden geen Duitsch van haar mannen.
De kinderen spraken de taal der moeder, en leerden die ook
aan de kinderen uit zuiver Duitsche huwelijken. De Duitsche
vrouwen leerden het Grieksch van haar buurvrouwen, daar de
geheele omgeving door Grieken werd bewoond. Zoo hoorden
de Duitsche volksplanters de Grieksche taal; zoodra zij een
stap buiten het dorp deden... Het volgende geslacht was reeds
half, en het derde geheel Grieksch met eene flauwe herinnering
aan zijne oorspronkelijke afkomst. En dit geschiedde ondanks
eene Duitsche school. De Duitsche school te Heraklion baatte
niets, daar de kinderen te huis en op de straat toch Grieksch
hoorden spreken. De eerste Duitsche onderwijzer vond geen
"

(1) Het Beiersche Koningshuis behoorde tot de Wittelsbachers.
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opvolger, en toen nam men zijn toevlucht tot een Duitsch
geestelijke. Spoedig was ook geen Duitsch geestelijke meer te
vinden, en zoo was het lot van het Duitsche dorp Heraklion
geheel beslist, toen koning Otto voor 25 jaren het land verliet (1).
Ik ken in de Kempen een huishouden, waar het juist is
toegegaan als te Heraklion. In het eerste kwartaal der vorige
eeuw vestigde zich een Fransch edelman in onze streek. Hij
bracht eenen boschwachter mede. Deze, zoomin als de familie
van zijnen heer, kende een woord Vlaamsch. Zijne vrouw en
kinderen spraken ook slechts Fransch. Te huis werd deze taal
uitsluitend gesproken. In de school hoorden de kinderen zoogoed als niets dan Vlaamsch ; op de straat hoorden zij en hunne
ouders niets anders. Vader en moeder leerden bijna niets van
onze taal ; de kinderen spraken Fransch en Vlaamsch, en
tamelijk goed ; naarmate zij in jaren vorderden, week het
Fransch meer en meer achteruit. De ouders stierven ; de oudste
dochter, die ik best heb gekend, trouwde met eenen landbouwer uit een naburig dorp, " en dan, " zegde ze mij ", geraakte
ik mijn Fransch meer en meer kwijt ". Enkele spreuken, idiotismen, die vader en moeder veel in den mond hadden, had zij
onthouden, en daar pakte zij gaarne mede uit. Hare kinderen
en kleinkinderen kennen geen enkel woord Fransch meer ; deze
taal is daar weggespoeld evenals het Duitsch te Heraklion.
Dat de afstammelingen van den edelman Fransch, sommigen gebrekkig, en de meesten onze taal niet kennen, zal elkeen
beseffen ; dezen hebben slechts met lieden hunner caste verkeerd; met de Kempenaars hadden zij weinig of geenen omgang.
Met het Fransch, dat in onze lagere scholen geleerd
wordt, met het Nederlandsch dat in deze scholen van het
Walenland zou worden geleerd indien men op de ongelukkige
gedachte kwam daar de studie van onze taal op het leerplan te
schrijven, moet onvermijdelijk gebeuren wat met het Duitsch
te Heraklion, wat met het Fransch in het Kempisch dorp is
gebeurd. Want onze Vlaamsche streken zijn voor de leerlingen
(1) Eene Lente in Griekenland door Edward Engel met machtiging des schrijvers uit het Duitsch vertaald door E. B. E. Enklaar.
Amsterdam, J. Rogge, 1886; blz. 187.
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en oud-leerlingen, zoowel als de Waalsche, wat Heraklion
voor de Duitschers en ons dorp voor de Fransche boschwachtersfamilie waren. Tot beuwordens toe heb ik op dezen
nagel geslagen ; toch neem ik den hamer nogmaals ter hand.
Ik neem drij Waalsche en drij Vlaamsche arrondissementen : Hoei, Dinant en Bastogne, Eekloo, Turnhout en Thielt.
In het arrondissement Hoei spreken :
Uitsluitend Fransch :
„
Vlaamsch :.
Fransch en Vlaamsch :

98031
61
910

In het arrondissement Dinant :
Uitsluitend Fransch :
„
Vlaamsch :
Fransch en Vlaamsch :

87776
36
647

In het arrondissement Bastogne :
Uitsluitend Fransch :
Vlaamsch :
Fransch en Vlaamsch :

37273
13
186

In het arrondissement Eekloo :
Uitsluitend Vlaamsch :
„
Fransch :
Fransch en Vlaamsch :

63807
93
3820

In het arrondissement Turnhout :
Uitsluitend Vlaamsch : 139617
Fransch :
512
Fransch en Vlaamsch :
9223
In het arrondissement Thielt :
Uitsluitend Vlaamsch :
Fransch :
Fransch en Vlaamsch :

66069
$1
5067

Op 910 tweetaligen (Fr. en VI.), 480 tweetaligen (Fr. en
D.), 12 tweetaligen (Vl. en D.), 119 drietaligen en 23 eentaligen (Duitsch), spreken in het arrondissement Hoei :
Gewoonlijk Fransch : 1388 ; Vlaamsch : 98 ; Duitsch : 35
(daarbij natuurlijk de 23 eentalige Duitschsprekenden).
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In het arrondissement Dinant spraken op 647 tweetaligen
(Fr. en V1.), 356 tweetaligen (Fr. en D.), 8 tweetaligen (Vl.
en D.), 88 drietaligen, 7 eentalige Duitschsprekenden :
Gewoonlijk Fransch : 939 ; Vlaamsch : 105; Duitsch 55 ;
7 eentalige Duitschers.
In het arrondissement Bastogne spraken op 186 tweetaligen (Fr. en V1.), 2645 tweetaligen (Fr. en D.), 16 tweetaligen
(Vl. en D.), 391 drietaligen en 745 eentaligen (D.) :
Gewoonlijk Fransch : 1284 ; Vlaamsch : 97 ; Duitsch :
1511; en 1284 eentalige Duitschsprekenden.
In het arrondissement Eekloo spraken op 3820 tweetaligen
(Fr. en Vl.), 3 tweetaligen (Fr. en D.), 88 drietaligen, 1 eentalige (Duitsch) :
Gewoonlijk Vlaamsch : 638 ; Fransch : 59 ; Duitsch : 5.
In het arrondissement Thielt spraken op 5367 tweetaligen
(Fr. en V1.), 23 tweetaligen (Fr. en D.), 3 tweetaligen (D. en
V1.), 84 drietaligen :
Gewoonlijk Vlaamsch : 5029 ; Fransch : 127 ; Duitsch : 1.

In het arrondissement Turnhout spraken op 9213 tweetaligen (Fr. en Vl.), 24 tweetaligen (Fr. en D.), 82 tweetaligen
(VI. en D.), 408 drietaligen, 51 eentaligen (D.) :
Gewoonlijk Vlaamsch : 9067; Fransch : 602; Duitsch : 68;
daarbij de 51 eentalige Duitschsprekenden.
De gansche bevolking der 3 arrondissementen Hoei, Dinant
en Bastogne bedraagt 236051 inwoners.
Daarvan spraken uitsluitend of gewoonlijk Fransch :
226608 ; Vlaamsch : 364 ; Duitsch : 928.
De 3 arrondissementen Eekloo, Thielt en Turnhout telden
306825 inwoners.
Daarvan spraken uitsluitend of gewoonlijk Vlaamsch :
287450 ; Fransch : 546 ; Duitsch : 128.
Woorden zijn dwergen ; feiten zijn reuzen. Het is een feit,
dat de arrondissementen Hoei, Dinant en Bastogne uitsluitend
Franschsprekend, de arrondissementen Eekloo, Turnhout en
Thielt zoogoed als uitsluitend Vlaamschsprekend zijn. Het is
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een feit, dat de leerlingen, die slechts de lagere school bijgewoond hebben, hier in eene Vlaamsche, daar in eene Fransche
omgeving hun leven slijten. Ten minste de groote meerderheid.
Zoo komt het, dat die leerlingen, na twintig, dertig jaar, het
weinige hebben vergeten, wat zij van de tweede taal hebben
geleerd. Zij bevinden zich nagenoeg --- men mag dit nooit vergeten --- in denzelfden toestand als de Beierschen te Heraklion,
als de Fransche boschwachtersfamilie in de Kempen; zij hebben
de gelegenheid niet de tweede taal te spreken : de tweede taal
is daar de zwakke, zij wordt er langs alle kanten door de landstaal, de sterke, aangevochten : de zwakke wordt door de
sterke verdrongen : het is eene natuurwet.
Moet men, om het programma eener onderwijsinrichting
op te stellen, onderzoeken wat de leerlingen in staat zijn te
leeren ? Neen. Maar deze vraag moet ons tot richtsnoer dienen. Waarin moet het onderwijs bestaan, hoe moet het gegeven worden, opdat de leerlingen er zooveel mogelijk vormend
en practisch nut uit zouden trekken ? Het hoe is voor het minst
zoo belangrijk als het wat. Nieuw is dit alles niet ; doch in
geweten mag ik verklaren, dat het nuttig, noodzakelijk is het
te herhalen. Er worden in de school dingen geleerd en er moeten
daar dingen geleerd worden, die geen practisch nut opleveren,
" waar de leerlingen later niets mede kunnen doen ", zooals
ons volk zegt, en die zij later vergeten. ja, maar zulk onderwijs
is slechts een middel om het doel, het hoofddoel, te bereiken,
namelijk : de alzijdige, harmonische ontwikkeling van den
mensch. De middelen, welke hiertoe aangewend werden, mogen
verloren gaan, het doel zal bereikt zijn : dat is alles. Luister
naar RUCKERT (1) ; ik denk wel dat ik hem reeds vroeger heb
laten optreden, maar hij is wel waard eene tweede maal aanhoord te worden :
Was in der Schule du gelernt, ist 's wohi vergebens,
Das du gebrauchen es nicht kannst im Lauf des Lebens?
0 nein, den Acker hat zum Anbau es entwildet,
Zum Wesentlichen hat's dich ftirmlich vorgebildet,
(1) Is het wel tevergeefs, dat gij in de school iets geleerd hebt, wat
gij in den loop van het leven niet kunt gebruiken? 0 neen ; den akker
heeft het tot de bebouwing, van onkruid gezuiverd, en in wezenlijkheid
heeft het u vormend ontwikkeld. Weisheit des Brahmanen von Friedrich Riickert. Vierte Stufe. Schule. 227.
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Het onderwijs eener vreemde taal heeft eene niet te overschatten vormende kracht, wanneer het de leerlingen in den
geest der talen leert dringen, de talen met elkander leert vergelijken en de letterkunde dier talen voor hen toegankelijk maakt.
Dan blijven ook de practische uitslagen bij. De diepst-overtuigde voorstanders van het onderricht in de tweede taal, in de
lagere school, erkennen eenparig, dat dit onderricht geen
ander dan een practisch doel kan hebben, dat men er geene
vormende kracht van mag verwachten.

Nog eene persoonlijke herinnering. In 1882, meen ik, was
ik te Namen lid van de jury voor de uitgangsexamens der
normaalschool. In ons hotel krielde het, ter gelegenheid van de
krijgsmanoeuvers, van soldaten van alle wapens. Met de collega's der jury werd veel over het talenvraagstuk gesproken.
Ik erkende onder de soldaten enkele jongens uit onze streek.
Wij hadden het bewijs, dat de meesten hunne Waalsche kameraden min of meer te woord konden staan. Sommigen zelfs
goed. Doch, ik tref hier die jongens weer aan. Zij hebben alles
vergeten wat zij van de tweede taal in de lagere school en in
het leger geleerd hebben.
Ik vind mij genoopt hier nogmaals te herhalen wat ik in al
mijne verhandelingen over het onderricht der tweede taal uitdrukkelijk verklaard heb : overal waar dit onderricht duurzame
uitslagen kan opleveren, zonder de algemeene geestesontwikkeling en het onderricht der moedertaal te schaden, moet er de
noodige tijd en de grootste zorg aan besteed worden.

REUKBEELDEN :
a) in Vondels werk ; b) in den volksmond.
DE REUK s
a) bij den mensch;
b) in de dierenwereld;
c) in de geschiedenis,
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In de Meivergadering van het jaar 1911 der Koninklijke
V!aamsche Academie las de heer Kan. Joos een merkwaardig
opstel Over den Reuk (1).
De verhandeling van onzen collega riekt zoo lekker, dat
ik er mij onweerstaanbaar toe aangetrokken gevoel.
De heer Kanunnik sprak als taal- en zielkundige. Ik stel
mij voor de zaak uit een bescheidener oogpunt te behandelen ;
ik teeken op wat ik links en rechts .heb opgemerkt ; enkele
nota's, vooral uit Vondels werk bijeenvergaard, deel ik mede.
BROCKHAUS noemt den reukzin :
" een der laagste zinnen, daar zijne fonctie zich bij de voortzetting
van zekere gevoelens beperkt, die slechts door stoffelijke indrukken
teweeggebracht worden, en de menschen, wien hij gansch ontbreekt,
wat niet zeldzaam is, daardoor slechts geringe genietingen ontberen,
terwijl hunne verstandelijke ontwikkeling er niet door geschaad
wordt (2). "
(1) Over den Reuk, door Kanunnik AMAAT JOOS. Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en
Letterkunde. Jaargang 1911; blz. 341.
(2) Conversations-Lexikon. VII ; blz. 245.
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De heer Joos is het met den uitheemschen schrijver eens.
" Zoo groot de rol van den reuk in het stoffelijk leven is, zoo
onbeduidend is hij voor de meeste menschen in het verstandelijke ",
zegt hij (1). Mits de beperking, door ons geacht medelid aangenomen, zal elkeen met zijne zienswijze instemmen.
Is de reuk de laagste onzer zinnen ? Wat de verstandelijke
en de gevoelsontwikkeling betreft, staat de smaak beneden hem.
Voor de ontwikkeling van den natuurzin is de reuk stellig
belangrijk. Het zien van een landschap, het hooren der stem,
die ervan opstijgt, dragen het meest bij om het ons te leeren
kennen en smaken ; doch de geuren, die ervan opgaan, zijn, in
deze opzichten, geenszins te onderschatten. Des te minder, daar
zij met het uitzicht der natuur, met hare vormen en lijnen, met
de taal, welke zij spreekt, in volkomen harmonie, en niet het
minst met hare stoffelijke en onstoffelijke eigenschappen, en
aldus in hooge mate karakterschetsend zijn.
*
* *

Als kunstenaar hechtte Vondel veel belang aan den Reuk.
Hij behoorde stellig tot degenen, die veel reukbeelden hebben.
Twee gedichten wijdde hij aan de vijf zinnen. Zij zijn belangrijk
in een psychologisch opzicht. Ook ter kenschetsing van Vondel zelf.
Het eerste verscheen in 1644. -- Over den Reuk zegt hij :
De ontloken roode roos heeft niets dan blad en kleur
Bij reukeloozen neus. niet snoffende den geur.
De Reuk des geurs verkwikt het kwijnend hart des zieken,
En bindt aan 't lijf de ziel, die vlug was met haar wieken (2).

Het tweede gedicht, Op de vijf Zinnen, verscheen in 1658.
Vondel bewijst daarin, dat hij het belang onzer zinnen, met het
(1) Verslagen en Mededeelingen; blz. 344.
(2) De Reuk enz. Verlengt het leven, dat op het punt was heen te
vlieden. — Op de vijf zinnen : De werken van Vondel, uitgegeven
door M. J. Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. K. W. Unger.
1642-1645 ; blz. 167.
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oog op de gevoels- en verstandsontwikkeling, zeer wel beseft.
Ook weet hij, dat het nuttig is, dat al de vijf zinnen te zamen
werken. Zijne woorden zouden in een handboek van paedagogie niet misplaatst zijn.
De zinnen dienen het verstand,
Gelijk vijf zusters in dit leven,
Des menschen brein wordt ingeplant
Al wat zij ons te kennen geven,
Hetzij door een van vijf alleen,
Of meer, of door de vijf te gader,
Die haren dienst in ons bekleên,
En flauw verschijnen of wat nader.
Indien men haar den mensch onttrok,
Wat waar de mensch ? Een stomme blok (1).

Over den Reuk zegt Vondel in dit gedicht.
De neus verneemt den vuilen stank
Met tegenheid, en vat de luchten
Van bloem en kruiden aan met dank,
De reuk betrapt den haas in 't vluchten,
En riekt en snuffelt op het spoor
De harten na door Hazewinden
En Brakken alle hagen door,
De jager kan den schuilhoek vinden.
De stank heeft menig hart verstikt,
De geur heeft menig lijk (2) verkwikt.

Zeer waar, Vondel.
In een zijner prachtigste gedichten : " Bespiegelingen van
God en Godsdienst " een lierdicht in vijf boeken van 1395,
(1) Een stomme blok : " de uitdrukking is vrij ongelukkig gekozen ", zegt Van Lennep, " want door 't gemis van de spraak alleen is
de mensch stom, en door dat van 't gevoel een blok. - (De werken van
Vondel, 1657-1661). Ik denk er anders over. Stom beteekent niet alleen
van de spraak beroofd, maar in ons Vlaamsch taaleigen dom (dat hier
niet in onzen volksmond ligt) onbeholpen in alles. Stomme(n) ezel,
stomme beest.
(2) Lijk : " In het Oudgerm. is de beteekenis vleesch, lichaam, soms
ook dood lichaam; de laatste bet. wordt later de eenige. " Wdb. der
Ned. Taal, VIII ; kol. 2281. Hier heeft het woord natuurlijk de bet. van
levend lichaam.
Versl. 1922
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1350,1418,1198 en 1992 verzen, dat de dichter op vijf en zeventigjarigen ouderdom vervaardigde, en waarin hij vooral ten
doel heeft Gods ondoorgrondelijke Wijsheid, Almacht en
Goedheid te doen uitschijnen, geeft hij o. a. als bewijs daarvan
de werking der vijf zinnen :
Natuur heeft met vijf zinnen
Den mensch te rijk begaafd, waardoor 't verstand van binnen
Aan licht geraakt van al wat voorvalt nu en dan ;
Dies is er meer dan elk door d'oogen vatten kan.
Het oog brengt tijding van gestalte, werk en kleuren,
De neus ontvangt den stank, of riekt gezonde geuren.
De tong velt vonnis van den smaak in spijs en drank.
Eenieder lid gevoelt. Het oor verneemt den klank.
Wat nimmer hoorbaar is, verneemt men met geen ooren ;
't Onsmaakbre met geen tong. 't Onvoelbre en ongeboren
Gevoelt men met geen lid. Geen neus 't onriekbre ooit
Kon rieken, en het oog vernam 't onzichtbre nooit;
Want elk der zinnen heeft zijn omgeschreven perken,
En grondpunt, buiten 't welk die rust en niet kan werken (1).

Verder :
Het hoofd, gelijk een hof voor 't rijk verstand gebouwd,
Dat, uit dien hoogen trans, door d'oogen schildwacht houdt,
Door d'ooren hoort al wat zich openbaart van buiten.
De mond ontvangt de spijs. De tong door klank kan uiten
Wat in den boezem schuilt naar eisch van elke zaak ;
Terwijl geen ander dier begaafd is met de spraak.
Hoe blinkt het aangezicht vol goddelijke zwieren,
Ten hemel opgebeurd, terwijl alle andre dieren
Ter aarde gaan gebukt ! Wat al verscheidenheên
Van troniën bestaan in zulk een eng en kleen
Begrijp als 't aanschijn is om menschen t' onderscheiden.
Hoe welig gaat de neus door alle geuren weiden (2).
In den Zomer .van het jaar 1638 kwam Maria de Medicis
te Amsterdam, waar zij feestelijk onthaald werd.

(1) Bespiegelingen van God en Godsdienst. Het eerste Boek,
Van God. Vs 165-178.
(2) Id. Het derde boek. Van Gods Werken. Vs 107-118.
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Vondel spreekt in de gedichten, te dezer gelegenheid vervaardigd, over den uitgebreiden handel zijner stad.
" Arabiën ", zegt hij, " geeft ons zijn wierookvat ten beste ",
waardoor hij te kennen geeft, dat Arabiën vooral reukwerken
zendt.
De Oostindische Koopmanschappen boden aan de Koningin-Weduwe een feestmaal aan, en dat het fijn was, leert ons
Vondel :
OP HET GERECHT
DER OOSTINDISCHE KOOPMANSCHAPPEN
VOOR 'S KONINGS MOEDER AANGERECHT.

Des Konings Moeder stond gelijk voor 't hoofd geslagen,
Om d'ongemeene spijze, en proefde met haar mond
Het Indiaansch banket (1) daar zij ten disch zag dragen
Het edele gewas van 's aardrijks Morgenstond.
De vrucht des Arabiers, de Perziaansche waren.
Zij proeft met grooten smaak welriekend pijpkaneel,
't Verkwikkende gerecht, dat Oostersche akkers baren.
Zij riekt de vruchtbaarheid van 's werelds ander deel.

Het wierook, balsem, mirrhe, als heilige offergiften,
Eenieder op zijn plaats. Het een haar oog behaagt.
Het ander smaakt te tong. Wie zal partijen schiften?
Hier pleiten reuk en smaak, terwijl men riekt en knaagt.
Men at op Thetis' feest nog nooit dees lekkernijen,

Jupijn werd nooit genood op dergelijk banket;
Noch Caesar, toen hij kwam het Kapitool oprijen
Met zegenrijken roof, van 's vijands bloed besmet.
" De wereld ", mompelde een, " die Grieken Kosmos heeten, "
Noodt Kosmos' dochter dus op haar banket ten eten.
De dochter van den prachtlievenden Kosmos de Medicis,
de Fransche Koningin-moeder, zal zeker met zulk feestmaal
ingenomen geweest zijn. Van hunnen kant waren de rijke
kooplieden der Oostindische Kompagnie, in hunnen burgertrots,
niet weinig fier, daar zij aan eene Vorstin een feestmaal konden
aanbieden, waartoe geene andere stad in staat was.

(1) Men diende slechts gerechten op, die uit Indië afkomstig
waren.
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In de " Vermakelijke Inleiding tot de Vorstelijke Warande
der oververnu f tige Dieren " noodigt onze dichter zijne gasten
uit in een park, om daar de dieren gade te slaan. 't Is er aangenaam ; 't riekt er lekker :
Tsa, vrienden, zit hier om !
Uw asem wat verhaalt. Gij zijt ons willekom.
Een aangename rust ververscht den machteloozen,

En 't heete door den reuk van leliën en rozen,
Waar 't roosmarijn tapijt is rondom mee bestikt.

Vondel dweept met het landleven, niet het minst om de
geuren, die de boomen en planten uitstroomen :
Waar groeien eiken t'Amsterdam ?
0 kommerzieke Beurs,
Daar nooit genoegen binnen kwam,
Wat mist die plaats al geurs (1) !
In LUCIFER is APOLLION in den
De geur heeft den engel getroffen.

hof van Eden neergedaald.

BELZEBUB.
Wat zweeft er voor een lucht, waarbij dat schepsel leeft?
APOLLION.
Geen Engel onder ons zoo zoet een adem heeft,
Gelijk de frissche geest, die hier den mensch bejegent,
Het aangezicht verkwikt, en alles streelt en zegent.
Dan zwelt de boezem der landouw van kruid en kleur
En knop, en telg, en bloem en allerhande geur (2).

In ADAM IN BALLINGSCHAP " treden GABRIEL, RAFAEL en
MICHAEL ", in het Aardsch Paradijs handelend op. Ook daar
zijn zij door den geur verrukt.

(1) Wildzang. De Werken van J. Van den Vondel. 1657-1660.
(2) Lucifer Ie Bedrijf, Ie Tooneel.
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GABRIËL.

Wat heeft de Godheid hier een hemelschdom geplant?
Hoe roken wij den geur van 't melk- en honigland,
En blanke leliën en versch ontloken rozen !
Men ziet het vee gedijen
Bij keur van geurig kruid en duizend lekkernijen (1).
Zou men gelooven, dat de dichter van zulke verheven
zangen ook vroolijk kan jokken met den Reuk ?
In de " Teertuinen", de handelswijk te Amsterdam, woonde
JOAN VAN DE POL, zoon van HARMEN, GIJSBERTSZ. VAN DE
POL, den beroemden Schepen, Vondels beschermer.
De plaats was een " gure, zure hoek ". " De winter hield
er hof '' : er groeide, om zoo te zeggen, niets. Daar lagen zulke
hooge stapels hout, dat de zon er niet door kon schijnen. Men
was zoo fel op het werk, op het geld winnen uit, dat men aan
vrijen noch trouwen dacht.
En of de Minnegod om 't jaar hier doet een keer,
Geen boezems vatten vlam, al riekt de plaats van teer (2).
Den 9 Juni 1637 trouwde JOAN VAN DE POL, op veertigjarigen ouderdom, met de negentienjarige DUIFKEN VAN GERMEN, uit de Warmoesstraat, dus Vondels gebuurjuffer. De
dichter had daarom dubbel reden om dit huwelijk te bezingen.
Joost ging soms zoover, dat ik aarzel zijn gedicht op den
apotheker MORANDT mede te deelen. Doch, hij heeft ons reeds
zoovele welriekende verzen opgedischt, dat een stinkend er
ook wel door zal mogen.
Zekere MORANDT, ook wel MEURANT geheeten. Apotheker, Gommarist, had onzen dichter " wat te na gesproken
Dit was genoeg om hem uit zijn vel te doen springen. Hij
schreef met krijt op de toonbank van zijnen boekverkooper PERS :
Op Morandt.
Morandt verstikte van de Veesten :
De jongens Veesten werden geesten :
(1) Adam in Ballingschap Ile Bedrijf. Ie Tooneel.
(2) Ter Bruiloft van Joan Van de Pol en Duif ken Van Germen.
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De geesten werden rijm en vaars,
De vaarzen ruiken naar den aars,
De jongens geesten veesten rijmen,
Is 't tegengift, om niet te zwijmen
In pestilentiale lucht,
Daar Besje (1) Gommers staag in zucht?
Die nu zijn lijf wil wezen zeker,
Die haal' Morandt, den Veest Apteker.
De Medalie voor den Gommaristen Kettermeester (2) is
nog brutaler. Het gedicht stinkt : gij zult mij de uitdrukking
ten goede houden. Vondel zelf gebruik ze.
Vraag je naar de narrestoelen ?
Zoekt die op de Dortsche doelen,
Daar men van een papeveest
Maakt den wissen heilgen geest.
Kan men beter kroegen vijnen (3)
Als de stapels van de wijnen
In broer Gommers' paradijs,
Om te leppen zonder cijs (4),
Rijnsche vocht in 't lijf te slorpen,
Is verkiezen en verworpen.
Gommer is 't verkoren kind,
Wij zijn negen dagen blind,
Evenals de jonge honden,
Daar men dus om steent en zucht ?
'k Stop mijn neus voor deze lucht,
Die ons stond veel duizend gulden,
Toen al Gommers' priesters brulden
Recht als tigers in het woud,
(1) Besje : Eigenlijk Grootmoeder ; bij uitbreiding, gelijk hier, eene
oude, afgeleefde vrouw.
(2) " Dit gedicht verscheen volgens BRANDT in 1630. Hij deelt het
oordeel van sommigen mede, dat Vondel met dergelijke scherpe hekeldichten zijn doel om de Remonstranten te begunstigen niet kon bereiken, en dat men de onderlinge verbittering daardoor ontstak en aldus
de kwaal verergerde. Vondel antwoordde daarop, dat : " de zeeren van
den tijd zoo diep waren ingeëtterd, dat men er wijn en edik in moest
wrijven en den kwaden hun eigen bederf levendig voor oogen stellen,
om hen, ware 't mogelijk, tot schaamte en beternis te brengen. " De
Werken van Vondel. 1630-1636, blz, 20.
(3) Vijnen voor vinden, zuiver Kempisch dialect.
(4) Cijs : cijns.
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Toen men drek woog tegen goud,
Toen mijnheer in 't prekersnet zat (1).
'k Nam geen paap voor een civet-kat,
Daar men nog wat hoofs van ruikt,
Telkens zij haar poort opluikt (2).
Nu stinkt Gommer als een ander,
Die 't niet riekt, die is niet schrander (3).
Op verscheidene plaatsen gebruikt Vondel het woord

Rieken, figuurlijk, in denzelfden zin, als het door ons volk nog
gebruikt wordt, zooals later zal blijken. Het woord is alsdan
zeer gepast.
Zoo verklaart de Rei, in het derde tooneel van het derde
bedrijf van LUCIFER, tot Belial.
Zich over 's anders heil bedroeven is gebrek
Van liefde en riekt naar nijd en hoogmoed.
In ZUNGCHIN eerste tooneel, tweede bedrijf) verklaart de
Stedehouder KQLAO S aan den KEIZER :
Behoudens 's Kanslers eer, dit riekt naar onbescheid.
In het tweede bedrijf, vierde tooneel, van hetzelfde treurspel, vraagt de erfprins FUNGIANG aan ZUNGGCHIN :
Kan vader rieken : daar wordt heimelijk gehandeld
Van ons te leveren?
In het tweede tooneel van het tweede bedrijf van ADONIAS,
zegt BERSABA tot SALOMON.
Och moeder, riekt ge nog de lagen niet ?
In BATAVISCHE GEBROEDERS, eerste bedrijf, eerste tooneel :
BURGERHART en JULIUS :

Elk dient in d'aarde nu den vinger eerst te steken,
Te rieken in wat land of lucht hij sta of niet.
(1) Toen mijnheer in 't prekersnet zat : Toen Oldenbarnevelt in
de gevangenis zat.
(2) Opluiken : " Openen, ontsluiten. Thans in onbruik ". Wdb.
der Ned Taal, XI, kol. 1-24. De beteekenis : van " telkens zij haar
poort opluikt ", is dus duidelijk. Overdreven kiesch is de zin zeker niet.
(3)Medalie voor den Gommaristischen Kettermeester. Gedicht door
een vijand van de Loevesteynsche inquisitie. De Werken van J. Van
den Vondel. 1630-1636.
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Dit tegenspartelen komt uit uw koker niet.
Het riekt naar oproer, en geweld, dat hooger ziet.

In Adonias (tweede bedrijf, eerste tooneel), zegt de
Aartspriester Abjathar tot Adonias; Gelukt dit huwelijk (met
Abizag, Davids weduwe, " het kan den weg bereiden ter
krone ", waarop Adonias antwoordt :
En zoude Salomon, de moeder, en de Staat
Niet rieken, dat hier schuilt een heimelijk verraad?

Het woord Geur wordt weinig in de volkstaal gebruikt.
Zij is in den geur van heiligheid gestorven, hoort men wel.
Ik denk echter, dat dit gezegde aan de boekentaal ontleend is.
Bij VONDEL komt het woord herhaaldelijk voor.
Aldus in GIJSBRECHT VAN AMSTEL, vijfde bedrijf, eerste
tooneel, waar de BODE den moord van MACHTELD en BISSCHOP
GozEwIJN verhaalt :
't En bleef er nog niet bij,
Niet verre van 't autaar, vereerd met rijke gaven,
Stond een albasten tombe : in deze lag begraven
Het kostelijk gebeente en de overheilige asch
Van een, die om 't geloof aan God gemarteld was ;
Daar moest de snoode schelm zich zelven nog aan wreken ;
't Is wonder, als God zwijgt, dat dooden niet en spreken,
Hij schond, en sloeg er aan zijn klauwen vuil van bloed,
En brak ze toornig op met grooten overmoed.
Terstond kwam hem een geur en ietwat lieflijks tegen,
Maar die verwaten mensch, wat zou zijn hart bewegen ?

In het overheerlijke derde tooneel van het laatste bedrijf
van MAAGDEN, waar het lijk van de gemartelde URSULA op
het tooneel gebracht wordt, zegt de AARTSBISSCHOP.
Dit toeschietend volk bleef al den nacht misnoegd,
Indien hun oogen zelf de doode niet eerst zagen.
Men schuiv' de doodkist op. Daar ligt ze nu verslagen,
De arme Kruisheldin, en stut van 't eeuwig Rijk,
Gij, Vaders van de Stad, gij, burgers, algelijk,
Ze schijnt niet dood, noch ook den slapenden gelijk,
Maar levend lacht ze u toe.
De roos op elke wang weet nog van geen verdorren.
Het haar behoudt zijn geur, ja krachtiger dan ooit.
Zoo had ze zich voor 't lest om Jezus opgetooid.

877 BEREMOND, Attila's AARTSOFFERVINDER en LEGERWICHELAAR, tracht URSULA wierook voor het afgodsbeeld te doen

plengen. De maagd werpt het wierookvat stuk, en roept :
Daar ligt het godloos vat, gebrijzeld en gebroken,
Genade, o God, indien ik 't offer heb geroken (1).
BEREMOND is er om verontwaardigd. Hij deelt het aan
zijnen meester mede.
Dit wierookvat getuigt van haren overmoed ;
Daar ligt het neergesmakt, getrappeld met den voet,
Geborsten en geblutst in stee van aangebeden ;
Gods wierook hier en daar in slijk en stank vertreden (2).

Het verwondert ATTILA niet al te zeer, URSULA is van
jongs af in den Christen godsdienst opgevoed, en
De kruik houdt allerlangst den reuk van 't eerste sap (3).
SALOMON liet zich op zijn hoogen ouderdom tot afgoderij
verleiden. De REI VAN JERUSALEMMERS verwijt hem, dat hij,
om SIDONIA te behagen,
Gelijk een hoofsche pop
In 't buitenlandsche feestgewaad.
Met goud de lokken poért, ..
Naar mirre en amber ruikt (4).

David's zoon is trotsch op de welvaart van het land.
Nooit was de handel zoo bloeiend, het land zoo gelukkig :
Het Oosten brengt ivoor
En perlen en gesteent. De Araber en de Moor
Vereeren wierook, mirre en al den geur in 't Zuien (5).
SADOCK, Salomon's AARTSPRIESTER, bezweert zijnen Koning
zich zijne jeugd te herinneren, wanneer hij en NATHAN hem met
den oliehoren ten troon zalfden, wanneer de koning Gods
tempel bouwde, en de Wijsheid zijn richtsnoer was.
Bederf uw eersten geur geenszins met zulk een stank.
(1) Maagden. Tweede bedrijf ; tweede tooneel.
(2) Id. Tweede bedrijf ; derde tooneel.

(3) De kruik houdt allerlangst den reuk van 't eerste sap. Hoogst
waarschijnlijk eene volksspreuk.
(4) Salomon. Derde bedrijf. Rei.
(5) Id. Vierde bedrijf. Eerste tooneel.
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bewijzen. ITHOBAL, een Sidonisch hofpriester, regelt het feest.
Vooreerst zullen de kaarsen met welriekende stoffen vermengd
worden. Gebeurde dit in Salomon's tijd ? Altijd zeker in Vondels dagen (1). Op het feest werd rozengeur verspreid, om de
liefde van den koning te kennen te geven. Ook het wierookvat
werd gezwaaid, ten teeken dat goddelijke eer aan de afgodin
werd bewezen.

De fakkel blake en flonker'
Voorhene schoon bij donker :
Dan strooie een rozekorf den geur
Van rozen, levendig van kleur :
Dan volgt dien geur bij paren ;
Laat offerkandelaren,
Van reukwerk zwanger en bevrucht,
Verspreien hunne zoete lucht :
Dan brengt den korf met duiven,
Sneeuwwit van pluim en kuiven.
Ik volg dien zuiv'ren offerschat,
En zwaai het gouden wierookvat,
Om 't offer in te wijden (2).
In Opgang van Karel Stuart den Tweeden zegt Vondel :
Hoe riekt de lucht van leliën en rozen,
De bloemen van 't geheiligde geslacht (3).
" Van de Edele en Gestrenge Mevrouw Elizabeth
Bickers-Van Swieten. Gemalin van den Heer Andries De
Graef nu Oud-Burgemeester en Zeeraad te Amsterdam ",
getuigde Vondel :
Ontijdig heeft een rijp die schoone bloem verbeten,
Maar d'eedle geur van deugd en trouw blijft onvergeten.
(1) Ibid. Zie de werken van J. Van den Vondel uitgegeven door
Mr. J. Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger
1648-1651; blz. 84. Vroeger werden, hier te lande, des daags, bij verwelkoming van aanzienlijke personen, kaarsen gebrand. Waarschijnlijk
verspreidden zij ook aangename geuren.
(2) Salomon. Vierde bedrijf. Vierde tooneel.
(3) De leliën en rozen prijkten in de wapenkwartieren der Stuarts.
Ten gevolge hunner schriftuurlijke beteekenis waren deze bloemen aan
de martelaars en geloofshelden geheiligd, tot welke Vondel Maria Stuart
en Karel I rekende. (Zie de werken van Vondel 1657.1660 ; blz. 279.)
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Het leven van een volk, van een persoon, wordt in de
taal als in eenen spiegel weergegeven. Het stoffelijk- en het
zieleleven. Met begrijpt, dat de verrichtingen van het lichaam,
van den geest, een ruim aandeel hebben in het leven der taal.
Vooral de werkingen onzer zintuigen, die op de werkingen van
het lichaam zulken overwegenden invloed hebben, waardoor
onze verstandelijke ontwikkeling geschiedt, waardoor slechts
stoffelijke en verstandelijke genietingen mogelijk zijn, en ontberingen waargenomen worden, worden in onzen taalschat
door ontelbare uitdrukkingen weergegeven. Dat deze uitdrukkingen onnoemelijk talrijk zijn, zal elkeen beseffen. Weinigen hebben zulke levendige, zulke afwisselende indrukken
als de landbouwers, die een groot gedeelte van hun leven
in de vrije natuur slijten, voor wie de afwisseling der seizoenen,
van weer en wind, meer belang oplevert, wier werkzaamheden
van meer afwisselenden aard zijn, dan van de andere menschen.
Dit moest het geval zijn in alle talen ; maar vooral in de
onze, daar het Vlaamsche volk een bii uitstek kunstvolk is, dat
vooral zin heeft voor lijn en kleur, en aldus alles wat in hem
omgaat, vooral de werkingen van de buitenwereld, in aanschouwelijke beelden wil voorstellen.
Vooral de werkingen der zintuigen en de gewaarwordingen, welke deze werkingen op den mensch teweegbrengen,
moesten hierbij eene hoofdrol spelen.
De woorden REUK, STANK, RIEKEN, STINKEN hebben eene
veruiteenloopende dracht. Onvolledig zouden wij zijn, indien wij
het woord NEUS dat het werktuig van den reukzin aanduidt,
onverlet lieten. Al deze woorden komen in tal van volksspreuken voor, wel een bewijs dat de Reuk eene eigenaardige,
karakteristieke eigenschap der voorwerpen is, en dat ons volk
de werkingen van den reukzin gaarne op menigvuldige andere
toepast.
Het woord Ruiken komt in de Idioticons van Joos, Teir-

linck, Vervliet en Cornelissen niet voor.
De hooger vermelde woorden treft men er des te talrijker
in aan. Vele die ik hier opgeef, hebben de schrijvers dezer
merkwaardige werken opgenomen ; ik vind het doelmatig ze in
volledige zinnen op bijzondere gevallen toe te passen.
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" Janssens heeft de Heistee gekocht. — Hebt ge niet
gezien, dat hij de strooien man van Peeters is ? -- Dan ziet ge
niet verder, (gewoonlijk) wijder dan (als) uw neus lang is. —
Morgen moet ge te vier uren om turf rijden. — 't Is zoo vroeg,
vader. ^– Ik zie wel, dat ge er uwen neus tegen optrekt. —
Tist vertelde ons gisteren, dat hij op de Heerlijke Stee geweest
is om den hengst te koopen. Hij verzekerde ons nochtans, dat
hij het paard niet wil. — Ja, maar ; hij praatte zijnen mond
voorbij (1). — De meester strafte den zoon van boer Fyten ; maar
de jongen durfde hem nog eenen neus zetten ; een of twee handen met uitgestrekte vingers vóór den neus brengen tot teeken
van spotternij. --r Ge hebt goesting om te gaan wandelen ; ik
zie het aan uwen neus. • Jan meende de plaats van meester te
hebben ; maar 't was tegen zijnen neus. 't Verken was lang
door den neus geboord ('t was sinds lang heimelijk anders
beslist). — Daar is goed nieuws ; ik zie het, dat uw neus krolt
(krult). Peer ging opspannen bij den burgemeester ; maar, hij
kwam er met een leelijken neus van af. — Ik heb ook gehoord,

dat de burgemeester het hem vandeeg op den neus gaf.
Vertrouw dat wijf niet; 't is iemand met eenen valschen neus.
-- Ge zijt me vijf frank schuldig, ge zult me die betalen. Tegen
uwen neus! — De dochter van Nol den Strooper gedraagt
zich, dat het schande is. Als het de mijne ware, walste ik ze
aan de deur. '-- Gij zoudt niemendalle doen ; als ge uwen neus
afsnijdt, schendt ge uw aanzicht. --• Ik kwam gisteren op
de Steenen Stee; ik had seffens i n' de mot, dat er verkeering is
tusschen den knecht en de meid. Dan hebt ge eenen fijnen neus.
Vermeulen heeft Daelemans uit zijne hoef gezet ; 't is oprecht
schandalig ; ook heb ik het hem goed onder den neus gewreven. — Ik weet niet hoe ge daar uwen neus wilt tusschen steken. Waarom hebt ge me dat nieuws niet verteld? — Uw neus
is geen kapstok. Sinds Wagemans in den Raad zit, maakt hij
wat te veel van zijnen neus. Tist wil het onderste van den pot
hebben; 't scheel zal op zijnen neus vallen. Bij Boer Mertens
(1) In het Woordenboek (kol. 1892). Zijn neus voorbijpraten; in
het Waasch Idioticon 457 : zijnen neus voorbijklappen ; in het Idioticon
van het Kempisch dialect 854 : zijnen neus voorbijklappen; in het
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon II-208 : zijnen neuze veurbijpraten,
babbelen, spreken. In onze streek zegt men : zijnen mond voorbijpraten.
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wordt het verken geslacht. Het ligt juist op de schraag als de
school uit is. De kinderen staan er rond, als de boerin heet
water op het verken giet, terwijl de slachter de haren afscheert.
Plotseling roept hij tot de jongens. Ge staat overal met den neus
bij ; maakt dat ge weg komt ! — Trien tot hare moeder : Rik
van de Eikestee komt me tegen den avond halen om naar de
kermis van Elsbroeken te gaan. Moeder : gij, naar de kermis,
als het werk zoo druk is ! Op uwen neus ! --- Mie tot Jan, nadat
beiden afgerekend hebben : " Nu zijn we effen ", Jan. — ja,
op onzen neus na.
Waarom hebt ge me niet verteld, dat uwe dochter kennis
heeft met Mie van de Heerlijke Stee? Omdat ik alles aan
uwen neus niet moet hangen. Tist Stillekens heeft goesting om
zijn bosch te verkoopen. — Heeft hij het u gezegd ? Neen, maar
ik heb het in mijnen neus.
De nieuwe brigadier deugt niet. ^-- Hoe kunt ge dat weten?
Hij is nog geene maand hier. — Toch heb ik hem in mijnen neus.
Pas op, dat ge het nieuws, dat ik u vertel, niet voortvertelt aan Krabbers. Zijt ge niet wijzer ? Ik weet waar ik
zwijgen moet. — Pas maar op. Krabbers heeft er een handje
van weg, om de pieren uit uwen neus te halen.
STANK. STINKEN. STINKERD. - Ge hebt ongelijk voor
Boetens iets te doen. Ge krijgt niets dan stank voor dank. —
Ik kan de menschen niet tellen, wien ik goed gedaan heb, —
Dit deedt ge beter te zwijgen ; eigen lof stinkt.
REUK. r- Fien van de Roode Stee zou doodgeerne bij de
Lieve Vrouwenmeiskens zijn ; maar ze is al twee keeren met
klank afgestemd. --- Waarom dat ? ---• Daar is een reuksken
aan. — Zoo! Mie van Keze werd wel aangenomen, en die
stond nochtans ook niet in al te goeden reuk.
RIEKEN. ---r Wat dunkt u van mijn zwart-zijden kleed,
Mie ? –• Dat het naar geld riekt. r– Claessens is rijk. Zeker ;
maar aan den Baron kan hij niet rieken. Zoo ook; de notaris
is geleerd, mijn Boschakker is kostelijke grond. — Ja, maar
aan den Pastoor, aan den Zwarten akker kan (ook mag) hij
niet rieken. ^-- Ge komt een uur te laat, Jan. — Kon ik rieken,
dat ge vroeger zoudt beginnen, dan overeengekomen was? —
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kan hen zelfs niet rieken.
Jan Faesen is van zin zijnen heugt te verkoopen. --y Heeft
hij het u gezegd ? — Neen ; maar toch heb ik zijnen asem
geroken. — t'Avond is 't bij Sebastiaan (de Handbooggilde)
kamer ; 't bestuur moet herkozen worden. — 't Zal er stinken.
Ik denk ook, dat het er bovenarms op zal zijn. — Jan en Nel
stonden vechtens gereed. ze maakten malkander uit voor stinkenden visch. Die stinkerd van de Aanstee denkt dat Keizers
kat hare nicht is. Niemand kan haar velen (1).

**
De gezichtszin is bij de schilders vooral ontwikkeld ; onze
Vlaamsche koloristen, die als geene anderen over een rijk palet
beschikten, onderscheidden zich daardoor boven alle anderen.
" Hij ziet goed kleur " is eene uitdrukking, die in den mond
onzer schilders veel gehoord wordt.
De muzikanten moeten natuurlijk een fijn gehoor hebben.
Voor Peter Benoit was het lezen van een muziekstuk even
genotrijk als voor ons het hooren daarvan.
Ook de reukzin is bij alle menschen verschillend. De
apotheker, waar de heer Joos ons over sprak, is daar waarlijk
een virtuoos in. Ook keukenmeiden munten veelal door haar
fijnen reukzin uit.
" Hier geldt de spreuk : oefening maakt den man of beter
de vrouw.
Een Duitsch schrijver verklaart zelfs de wondere uitslagen van den gedachtenlezer E. STUART CUMBERLAND, die in
den tijd zooveel futore maakte, door de wondere ontwikkeling
van zijnen reukzin. Deze wist de namen te zeggen van personen, die men op een brief ken had geschreven, zonder dat
hij dit had gezien.
In het jaar 1884 gaf Cumberland te Weenen, tot zelfs in
de Hof burg, seances, die weldra door andere opgevolgd
(1) " Stinker. Stinkerd " leest men in het " Antwerpsch Idioticon van Vervliet en Cornelissen ". Smaadnaam dien men geeft aan
iemand, die trouweloos handelt, over wien men te klagen heeft. In
mijne streek is een Stinkerd, iemand, meest eene vrouw, die stinkt van
hooveerdij.
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werden, waar mannen van grooten naam in de wetenschap,
letterkunde en kunst zich wilden overtuigen, of het gedachtenlezen inderdaad op wetenschappelijke gronden rustte, ofwel
kwakzalverij was.
Het ligt niet op mijnen weg deze proefnemingen te bespreken, waarover HUGO KLEIN schreef :
" Niettegenstaande dit alles is ééne zaak zeker : E. STUART , CUMBERLAND is een mensch met buitengewoon ontwikkelde, wonderlijke
zinsorganen. Het sterk uitkomende muskelgevoel, dat Professor WEINLECHNER bij hem constateerde, is een feit. Met den buitengewonen
tastzin zou echter ook wel een uitstekend fijn reukorgaan kunnen
gepaard gaan, wat veel verklaart : zoo ook de proefneming met de
naald. Een goede jachthond volgt uren wijd het spoor van het wild,
waarom zou een mensch met een abnormaal reukorgaan, den gang van
een anderen mensch, binnen de enge ruimte eener kamer, niet kunnen
volgen ? Ik denk, dat CUMBERLAND de naald niet zoekt, maar de plaats,
waarheen de persoon zich begaf, en waar hij zich het langst ophield,
vóór hij op de estrade terugkeerde. Met een buitengewonen tastzin dan
de naald terugvinden, wanneer de plaats gevonden is waar zij ligt, is
in het geheel niet moeilijk.
Voorbeelden van een zoo wonder ontwikkelden reukzin bij den
mensch ontbreken niet. ECKARTSHAUSEN vertelt in zijne " Geschichte
der Magie ", van eenen man, die aan de stoelen, waarop de menschen
gezeten hadden, dezen erkende, en de personen kon noemen, die een
zeker voorwerp aangeraakt hadden, wat hij door zijnen reukzin ontdekte. De dichter " GOEKING had in zijne jeugd het vermogen het
ontmoeten met een bekenden persoon te voorspellen, die dan ook
spoedig verscheen, wat hij geheel en al op rekening van een fijnen
reukzin zette. ECKERMANN verhaalt, dat hij, van eene wandeling
terugkeerend, ongeveer tien minuten van Weimar, den indruk had, dat
hij aan den eersten omdraai eenen persoon zou ontmoeten, dien hij
sedert jaar en dag niet gezien, en aan wien hij sedert lang niet gedacht
had. " Het verontrustte mij te denken, dat deze persoon mij wel zou
kunnen ontmoeten, en mijne verbazing was daarom groot, als hij mij
spoedig daarop werkelijk tegenkwam. " GOETHE antwoordde op dit
verhaal : " Dit is zeer merkwaardig en meer dan toeval. Wij wandelen
allen in wonderen en geheimen. " Op gansch natuurlijke wijze kon
echter de zaak door den fijnen reukzin van ECKERMANN verklaard
worden, zonder dat men ons daarom zou kunnen beschuldigen in de
" Zielzienerij " van Professor JAEGER te vervallen. Feitelijk zou elke
jachthond een verborgen voorwerp in eene zaal gemakkelijk vinden;
zelfs vanwege gewone honden is het vinden van verlorén voorwerpen
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niets ongewoons. De wijze nu, waarop Cumberland zoekt, zijne
gebogen houding, het nederbuigen van zijn hoofd, het snuffelen met
den neus, spreekt ten gunste van deze geopperde meening " (1).

Over den fijnen reukzin, waardoor sommige menschen
zich onderscheiden, en meer nog over den eigenaardigen reukzin van velen, werden uitvoerige verhandelingen geschreven.
Ja, men is zoo ver gegaan overeenkomst, harmonie tusschen
deze geuren en het karakter der menschen te ontdekken :
" Bij bijzonder edele menschelijke naturen heeft men gansch bijzonder edele, en aangename geuren bespeurd. Reeds heb ik bij gelegenheid
gezegd, dat volgens de uitspraak van PLUTARCHUS, dit met den zeer
edelen en begaafden ALEXANDER DEN GROOTE het geval geweest is.
Fransche schrijvers beweren iets dergelijks van hunne bekoorlijke,
bevallige, geestige en om hare schoonheid beroemde NINON DE
L'ENCLOS, die steeds door de natuur, ook zonder bijhulp der kunst,
zoo lieflijk geparfumeerd werd, dat zij daardoor nog in haren hoogen
ouderdom de minnaars tot zich trok. Men herinnert zich dan ook den
toovergeur, waarmede Doctor FAUST zich in Grietje's kamer omgeven
waande " (2).
Ook het in de boeken van Mozes verhaalde geval van IZAAK
met zijne zonen behoort gedeeltelijk hierbij. JACOB had de kleederen
van zijnen ouderen broeder ESAU aangetrokken, om vader door den
eigenaardigen reuk derzelve te bedriegen. En JACOB trad nader en
kuste'hem. Dan rook IZAAK den reuk zijner kleederen en sprak : " Zie
de geur van mijnen zoon is als de geur des velds, dat de Heer gezegend
heeft ". (Mozes. 27-26). Den engelreinen adem van kleine kinderen

(1) Hugo Klein : Gedankenlesung, Gedankenmittheilung. Hellscherei. Gartenlaube Jahrgang 1884 : blz. 224.
(2) De heerlijke verzen luiden :
Faust : Wie athmet rings Gefiihl der Stille
Der Ordnung, der Zufriedenheit,
In dieser Armuth, welche Fiille,
In diesem Kerker welcke Seligkeit,
Umgiebt mich hier ein Zauberdu f t.
Mich drang's. so grade zu geniessen,
Lind fiihle mich in Liebestraum zerfliessen.

(Goethes Faust : Erster Theil.)
Ook Margaretha, als zij later op hare kamer komt, waarin
MEPHISTOPLES en FAUST, geweest zijn, wordt dit aan de lucht gewaar :
Es wird mir so, ich weiss nicht wie,
Ich wollt' die Mutter kam' nach Haus.
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hebben velen als zoo heilzaam en aangenaam als hunne vriendelijke,
onschuldige zielen geprezen " (1).
Dr. KOHL deelt blijkbaar de meening van hen niet
volgens wie de reukzin weinig of geenen invloed op de
verstandelijke ontwikkeling uitoefent. Voor hem is de vorm
van den neus en de neusvleugels hiervoor in 't geheel niet
onverschillig.
" Daar eene groote ontvankelijkheid voor reuken eene eigenschap
is, die meest altijd eene fijne ontwikkeling en eene teedere, ontvankelijke
natuur getuigt, zoo zien wij daarom ook een weinig bewogen neusvleugels en tamelijk wijdgeopende neusholten bij menschen en dieren
zeer gaarne ''. Open en zichtbaar ademende neusholten, " zegt
LAVATER ", zijn een zeker kenteeken van fijn gevoel, dat alleszins
gemakkelijk in zinnelijkheid ontaarden kan ". Met LAVATER stemt
ARISTOTELES overeen, die insgelijks wijde neusgaten als kenteekens
van eenen edelen, groothartigen zin betracht.
Buitengewoon beweegbare neusvleugels treft men o. a. bij den
zeehond aan, die zijnen neus gansch toeknijpen en weder openen kan,
wat hij ook gedurigaan doet, en hem eene slimme uitdrukking geeft.
Eene groote beweegbaarheid der neusvleugels hebben de gedurig
snaterende en naar aangename kruiden snuffelende geiten, en hunne
verwanten, de gedurig den dampkring onderzoekende gemzen, die met
de onophoudelijk snuffelende bewegingen van hun reukorgaan aan het
" homo emunctae maris " der Latijnen herinneren. Men mag ook de
wijdgeopende neusgaten der driftige leeuwen of der moedig snuivende
paarden niet vergeten. De geestrijkste volken hebben wijdgeopende
neusholten als een blijvenden en nationalen gezichtstrek. Dit heeft mij
op de aangezichten der Fransche en Engelsche aristokraten vooral
getroffen. Stijve, dikke, af hangende neusvleugels, die de neusgaten
bedekken, geven aan het aangezicht eene uitdrukking van verstandelijke onontvankelijkheid. Men vindt zulke door dikke, vleezige neusvleugels gesloten reukkanalen dikwijls bij de Russen. Het is een zeer
onaangename trek in hunne nationale physionomie (2).
Over het algemeen mag men zeggen, dat het eigenlijke
volk er zich niet veel om bekreunt, of zijn reukzin weinig of
(1) Lieber Wohlgeruche von Dr. J. Kohl. Lieber Land und Meer.
Band 36.1876: blz. 529. Aan deze hoogst merkwaardige studie heb ik
meer dan eene bijzonderheid ontleend.
(2)Id.
Vers1. 1922

58

— 886 .sterk ontwikkeld is. De " haute volée " integendeel, vooral de
dameswereld, is zeer prat op een fijn neusje. Het geldt bij haar
voor iets voornaams overal bepaalde geuren te onderscheiden;
de keukenmeid moet daarom dikwijls onderhanden genomen
worden.
Gezonde menschen verspreiden eenen gezonden geur.
Eenen lijfreuk hebben is erg.
De meeste zieken hebben eigenaardige uitwasemingen, die
dikwijls kenteekens zijn, wat den aard der ziekte betreft.
Een dokter heeft mij verzekerd, dat hij, als hij bij eenen
zieke geroepen wordt, bijna altijd, den aard der ziekte bepaalt
door den reuk, dien hij reeds van verre gewaar wordt ; ja, dikwijls is dit het zekerste middel om den waren aard, en den
graad der ziekte te kennen.
Ook de zieken zelven ruiken allerhande geuren, die een
gezonde niet opvat. Eene vrouw, die dikwijls ziek is, heeft mij
verzekerd, dat, als zij lijdend te bed ligt, zij veel fijner ruikt,
dan wanneer zij gezond is. Men is verplicht al de deuren en
schuiven te sluiten ; de meest verschillende voorwerpen, die op
tafel gelegd worden, kan zij bepalen. Een arts, die dikwijls in
de gelegenheid is, zinneloozen te verplegen, zegt mij, dat deze
ongelukkigen doorgaans ingebeelde, vreemdsoortige geuren
gewaar worden, of meenen gewaar te worden.
*
^*

Over de ontwikkeling van den reukzin bij de dieren zou
een belangrijk hoofdstuk te schrijven zijn.
Ik denk, dat de insekten hierin boven allen uitmunten.
Het is bekend, dat de bieën zich twee mijlen ver van hare
korven verwijderen om honig te halen. Er mogen vijftig korven
en meer nevens elkander in eene bieënhal staan; nooit zullen de
diertjes aarzelen om in den haren te vliegen.
In onzen kindertijd gingen wij in de weiden hommelnesten
uitsteken, en groeven die in den hof. Wij plaatsten dan de
hommels in een doosken, en lieten die ver van huis vliegen. Zij
schoten recht op haar nest af. Het was voor ons een sport.
Plaats eene kleine hoeveelheid mest in het Bosch, op de
vlakke hei, waar geene insekten hoegenaamd te zien zijn ;
onmiddellijk komen tal van insekten aangevlogen; men weet
niet waar vandaan.
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Gaat bij zwoel weder door de dreven onzer mastbosschen,
waar niets te zien is. Gij zult er geene vijf minuten in zijn of gij
wordt door gansche zwermen dazen, te onzent blinddazen
genoemd, aangevallen.
Hoogst waarschijnlijk gaan al deze dieren op den reuk
voort.
De ontwikkeling van den reukzin bij den hond is genoegzaam bekend.
Een mijner familieleden te Antwerpen had aan zijnen
vriend te Namen, eenen hond, een heel gewonen huishond,
gegeven, en dien per ijzerenweg verzonden.
Eenige dagen later zat de hond vóór de deur van zijn
ouden meester in de Scheldestad. Een onzer medeburgers had
eene kat aan eene kennis te Antwerpen geschonken. De poes
kwam naar Hoogstraten terug, wat des te wonderder was,
daar de afstand 37 kilometers bedraagt, de kat in eenen zak,
met den voerman werd medegegeven, die hem in den rosdoek
legde. De kat had, midden uit de stad, door drukke straten,
door de poorten, over de bruggen, — misschien over de wallen
kruipend, door de grachten zwemmend, de lange reis aangevat.
Mijnen trekhond mocht men een uur lang, langer zelfs,
opsluiten, nadat ik mijne wandeling begonnen had. Liet men
hem los, dan schoot hij als een pijl uit eenen boog, vooruit,
volgde zonder aarzelen de kronkelwegen door hei en bosch,
en, kondigde, na ongelooflijk korten tijd, door luid geblaf zijne
blijdschap aan mij weer te zien. Kwam ik 's avonds rond tien
uren van Gent terug, het mocht pikdonker zijn : en liet men
den hond uit, dan werd hij mij gewaar zoohaast ik uit het
tramrijtuig stapte. Men weet, dat op sommige tijden honden
en ook katten, uren in het rond op een vrouwelijke hond of
kat afkomen. Stokken, neusdoeken, of wat ook, mag men verbergen, midden op de hei, in het bosch, in de kas ; een uur
vandaar en verder, en tot den hond zeggen : " zoek mijnen
stok " : het zal niet lang duren, of het beest zal hem aanbrengen.
De hond gaat alleen op den reuk voort. Uit verscheidene
proefnemingen blijkt, dat men de verstandigste, trouwste honden vóór levensgroote, treffend gelijkende beelden of geschilderde portretten geplaatst heeft, zonder dat zij door het minste
teeken aanduidden, dat zij hunnen meester herkenden.

-- 888 '-De beroemde Fransche schrijver Bernardin de Saint Pierre
(1734-1814) kende den uiterst fijnen reuk van den hond. Het
wedervinden van twee kinderen, die in het bosch verdwaald
waren, wordt op aandoenlijke wijze in zijn schoon verhaal
Paul et Virginie beschreven.
" Elle (Virginie) se prit a verser des larmes ; cependant elle dit a
Paul : " Prions Dieu, mon frère, it aura pitié de nous. '' A peine
avaient-ils achevé leur prière qu'ils entendirent un chien aboyer.
" C'est ", dit Paul, le chien de quelque chasseur, qui vient tuer des
lièvres a l'affut. " Peu après, les aboiements du chien redoublèrent. "
Il me semble, " dit Virginie, que c'est Fidèle le chien de notre case. Oui,
je reconnais sa voix : serions-nous si près d'arriver au pied de notre
montagne? " En effet, un moment après. Fidèle était a leurs pieds.
aboyant, hurlant, gémissant et les accablant de caresses. Comme ils ne
pouvaient revenir de leur surprise, ils apercurent Domingue (1) qui
accourait a eux. A l'arrivée de ce bon noir qui pleurait de joie, ils se
mirent aussi a pleurer sans pouvoir dire un mot. Quand Domingue eut
repris ses sens : " 0 mes jeunes maitres ", leur dit-il, " que vos mères
ont d'inquiétude ! comme elles ont été étonnées quand elles ne vous ont
plus retrouvés au retour de la messe oti je les accompagnais ? Marie qui
travaillait dans un coin de l'habitation, n'a su nous dire ou vous étiez
allés. J'allais, je venais autour de l'habitation, ne sachant moi-même de
quel ceité vous chercher. Enfin je pris vos vieux habits a run et a
l'autre, je les ai fait Aker a Fidèle; et sur le champ, comme si ce
pauvre animal m'eut entendu, it s'est mis a quêter sur vos pas. Il m'a
conduit, toujours en remuant la queu, jusqu'à la Rivière-Noire : c'est là
oil j'ai appris d'un habitant que vous lui aviez ramené une négresse
marronne et qu'il vous avait accordé sa grace... De là Fidèle toujours
quétant, m'a ramené sur le morne de la Rivièrè-Noire oil it s'est arrêté
encore aboyant de toute sa force : c'était sur le bord d'une source,
auprès d'un palmiste abbatu et près d'un feu qui fumait encore; enfin,
it m'a conduit ici " (2).
Volgens de gebroeders Muller heeft de mol een zeer fijnen
reuk (3).
" De reukzin is bij de vogels het minst ontwikkeld ", zegt
Kan. Joos in zijne merkwaardige studie. Ik ben geneigd het aan
(1) Domingue, een slaaf, die met zijne vrouw Marie bij de moeder
van Virginie in dienst was.
(2) Paul et Virginie par Bernardin de Saint Pierre.
(3) Thierkaraktere.
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te nemen. Nochtans verzekerde mij een Kempische boer, die
tamelijk ver van zijne hoeve een stuk bedorven vleesch in den
grond had gegraven, zonder dat een zijner talrijke kiekens het
gezien had, dat dezen zich dapper in de weer stelden om het
vleesch met schrobben boven te halen.
Hoe vinden de zwaluwen, de duiven hare huizen terug ?
Door hun reukorgaan ? Ik weet het niet. Op mij doet dit telkens
den indruk als ik de zwaluwen in de koestallen zie vliegen.
Hebben zij een bijzonder zintuig ? Misschien.
Het geval met een paar duiven, dat een collega der Normaalschool van Lier mij vertelde, is eigenaardig.
Ik had besloten, geene duiven meer te houden, en had o.a.
een paar mijner beste vliegers aan mijnen broeder gegeven, die
te Rupelmonde woont. Deze had de duivin met een anderen
duiver, den duiver met eene andere duivin laten paren. Zoo
hadden ze verscheidene keeren jongen gekweekt. Ik had sinds
dien tijd niet meer aan mijne duiven gedacht, en het hok gelaten gelijk het was. Hoe stond ik verwonderd, wanneer ik na
twee jaren, de duivin hoog uit de lucht op den kijker zag
neervallen! Drij dagen bleef zij in het hok en dat zij met bijzonderen wellust de lucht insnoof, werd ik duidelijk gewaar. Dan
schoot zij de lucht in, en kwam 's avonds met haren duiver
terug, ofschoon die nog altijd met eene andere duivin gepaard
was. Sindsdien wil ik mijne duiven niet meer kwijt zijn.
Buffon getuigt van den ezel. " Il s'attache à son maitre ; it le sent
de loin et le distingue de tous les autres bommes ; it reconnait aussi les
lieux qu'il a coutume d'habiter, les chemins qu'il a fréquentés, l`odorat
admirable, l'oreille excellente. "

Een mijner buren, een ezelsboer, betwist dit ; ik heb, wat
dit betreft, meer vertrouwen in hem, dan in den onsterfe'ijken
schrijver van de Histoire naturelle.
Onze landbouwers, wien ik over de zaak sprak, waren het
eens om mij te verzekeren dat de paarden een fijnen reuk hebben.
Een houtkoopman heeft mij verhaald, dat hij zich 's nachts
in een bosch bevond, en niet wist hoe zijn huis terug te vinden.
Hij liet zijn paard gaan ; zonder aarzelen stapte het door de
dichtste duisternis huiswaarts.
Hoogst waarschijnlijk ging het op den reuk voort.
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Eencommandant der gendarmerie, uitstekend ruiter, deelde
mij mede, dat hij op eene nachtelijke patrouille ver van de
kazerne was verdwaald. Het was pikdonker, en hij noch zijn
kameraad erkenden pad noch spoor. Zij besloten hunne paarden
hun weg te laten gaan. Een bereden paard, zegde mij mijn
vriend, moet onophoudelijk den teugel voelen, geleid worden.
Nu lieten wij hem los op den hals van onze rijdieren hangen ;
zij stapten regelrecht naar onze kazerne.
In den roman Ivanhoe van Walter Scott lezen wij dat
Koning Richard Leeuwenhart, die op het steekspel te- Ashby
onder den naam The Slugish Knight gestreden had, in een nachtelijken rit door een bosch tevergeefs eene woning zocht. Dan
vertrouwde hij op de schranderheid van zijn paard, daar hij
door ondervinding het wondere talent dezer dieren kende om
hunzelf en hunne ruiters in dergelijke moeilijke toestanden eene
uitkomst te doen vinden. Het paard was door een langen rit
vermoeid, en zijn ruiter droeg een zwaar harnas. Nauwelijks
had het gevoeld dat de teugels los hingen en het vrij in zijne
bewegingen was, of het stak de ooren op, stapte met nieuwen
moed voort, en inderdaad eenigen tijd daarna hoorde hij den
klank van een kloksken, hetwelk bewees dat de ridder in de
nabijheid van eene kapel of kluis was (1).
Mijn vriend, de commandant, verzekerde mij, dat in de
stallen van het instructieschadron de paarden hunne ruiters op
den reuk erkenden.
" Geef hun ander hooi of water dan waar aan zij gewoon
zijn ", zegde hij ; " zij snuiven heel voorzichtig er den reuk van
op, en is het voedsel of de drank niet van goede hoedanigheid,
zij zullen weigeren ervan te eten of te drinken.
Men weet, dat de paarden met meer lust en sneller stappen
of loopen, wanneer zij naar hunnen stal terugkeeren, dan wanneer zij zich daarvan verwijderen. Als zij den kop naar de krib
gericht hebben, heeft de voerman geene zweep noodig. Gaan
zij op den reuk voort ?
Het geheugen der paarden is merkwaardig. Een boerenknecht, die een paard erg mishandeld had, en hierom ook was
doorgezonden, kwam langen tijd daarna in den stal.
(1) Ivanhoe. A Romance bij Sir Walter Scott. XVI Chapter.
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worden, hield zich stil tot de knecht er dicht bij was, en doodde
hem met een geweldigen slag zijner achterhoeven.
Dat paarden, de plaatsen, waar zij gewoon zijn te komen,
kennen, weet elkeen.
Voerlieden, die op de baan rijden, mogen op hunnen wagen
slapen; de paarden zullen aan de herbergen stilhouden, waar
zij gewoon zijn te pleisteren. Wat wonderder zal voorkomen :
een landbouwer, die alle jaren met zijne kar naar Scherpenheuvel rijdt, verzekert mij, dat zijn paard aan dezelfde herberg
stilhoudt, zonder dat hij een enkel woord hoeft te spreken of
het minste teeken te doen.
Hoe staat het met den reukzin bij de runderen, bij de herkauwers ?
Stellig is die der geit in hooge mate ontwikkeld.
Neem een stuk roggebrood, dat zij zeer gaarne eet. Steek
het in uwen mond; laat er slechts uwen adem over gaan ; de
geit zal er over snuffelen en het niet eten. Doe hetzelfde, zonder
dat zij het ziet ; meng het stuk brood tusschen andere in haren
bak : zij zal de stukken vlug opeten ; doch het besmette niet
aanraken.
Men ziet op de weiden bosjes gras welke welig gegroeid
zijn, en die de koeien nochtans niet aanraken.
Men leest daarover in het " Woordenboek der Nederlandsche Taal ''. " In Friesland en Noord-Holland, meest in
den ouderen vorm bosken, bosken geheeten. Hoogopgeschoten, dichte bossen zwaar uitgegroeid gras, in weilanden
ontstaande waar de beesten " hun mest gemaakt hebben "
door het vee alleen in het late najaar, wanneer de eerste nachtvorsten den sterken smaak weggenomen hebben, gegeten (1). "
De Kempenaars noemen deze bossen schitbossen naar de
benaming van den afgang der koeien Koeischitten. Ik kan verzekeren, dat de reuk de dieren daarvan verwijderd houdt. Zij
snuffelen daar aan, doch zullen zich wel wachten ze te proeven.
Na de eerste vorsten, als de slechte reuk weggenomen is,
komen zij er bij en vreten die.
Een landbouwer, die om de drie jaren eenen stier aan den
slachter verkoopt, verzekert mij, dat telkens deze man, wiens
(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. III. Kol. 632.
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brullen.
Men weet dat de stieren gevaarlijk en onnoemelijk sterk
zijn. Ook schijnen zij een goed geheugen te hebben. Mishandelingen verdragen zij niet. Om zich te wreken, gaan zij met
valschheid te werk.
Een knecht had eenen stier, een prachtdier, onmeedoogend
geslagen ; hij beweerde dat het op die manier alleen zou te
dwingen zijn. De stier ging vreeselijk te werk; daar hij echter
stevig vastgebonden was, kon hij geen kwaad. Hij hield zich
alsof alles vergeten was, en gaf in schijn geen acht op den
knecht. Maar als deze over de zult trad, waarop het voedsel
gelegd wordt, trachtte het beest telkens met zijn zwaren kop,
als een moker, den man tegen den muur te pletten.
Met geweld is aan deze dieren niets te doen. Zij worden
dikwijls te onzent door vrouwvolk, ja, door kleine meiskens
verzorgd, terwijl het mansvolk er niet bij durft komen.
Dat de vorm van het lichaam der dieren overeenkomt met
de landstreek, waar zij leven, dat zij de kleur van dit landschap
aannemen, is bekend. Den ijsbeer zou men zich even moeilijk
in de bontkleurige bosschen van Java voorstellen, als den
koningstijger aan de boorden der Lena.
Ook tusschen de stem der dieren en de streken, waar zij
zich ophouden, bestaat eene wondere harmonie.
CHATEAUBRIAND

heeft dit op prachtige wijze doen uit-

schijnen :
" Le divers langage des hótes du désert nous parait calculé sur la
grandeur oil le charme du lieu oil ils vivent et sur l'heure du jour a
laquelle ils se montrent. Le rugissement du lion, fort, sec, ápre, est en
harmonie avec les sables embrasés ou it se fait entendre, tandis que le
mugissement de nos bceufs charme les échos champêtres de nos vallées ;
la chèvre a quelque chose de tremblant et de sauvage dans la voix,
comme les rochers et les ruines oil elle aime a se suspendre ; le cheval
belliqueux imite les sons grêles du clairon, et comme s'il sentait qu'il nest
point fait pour les soins rustiques, it se tait sous l'aiguillon du laboureur
et hennit sous le (rein du guerrier. La nuit, tour a tour charmante et
sinistre, a le rossignol et le hibou : l'un chante pour le zéphir, les boca.
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ges, la lune, les amants; l'autre pour les vents, les vieilles forêts, les
ténèbres et les morts (1). "
" De donkerkleurige, slecht geluimde beer, heeft eene diep brommende, schrikwekkende stem, die met zijn uiterlijk, holperig optreden, en
met gansch zijn beerachtig karakter in hoogen graad in harmonie schijnt
te wezen ", zegt Dr. Kohl. " Te recht zouden wij ons verwonderen,
indien de natuur aan den beer het komische blaten der geit, of het luidschallend, vreugdevol gehinnik van het paard geschonken had. "
In het vreedzame, langgetrokken blaten der runderen, dat niet zoo
verschrikkelijk dreunt als het donderend gebrul van den vreeselijken
leeuw, verraadt zich de krachtige en tevens vreedzame natuur dezer
dieren, evengoed als in hunnen plompen, knokigen ledenbouw, en in
hunne breede, goedmoedige gezichtstrekken.
De spookachtige nachtuilen veropenbaren zich niet min onaangenaam in hun klagend geschreeuw, dan in hunne grauwe vederen, met
de als dwaallichten blinkende oogen. De natuur kon hun, zonder disharmonie te weeg te brengen, in het donker bosch onmogelijk zulke
jubelliederen leeren, als zij uit de keel van den vroolijken leeuwerik bij
hellen dag weerklinken (2). "
Ook tusschen den vorm en het karakter der dieren, en den
reuk, dien zij verspreiden, bestaat stellig harmonie.
Een adem van kracht, kloekheid, edelheid en zelf bewustheid, met goedheid gepaard, gaat van het paard uit. De onbeholpenheid, de bekrompenheid en volgzaamheid van het schaap
zweven in den sufeenden, ietwat bedwelmenden reuk welke
van dit dier uitgaat.
Er zijn lieden, die het verblijf in eenen koestal niet onaangenaam vinden. Ook over den reuk valt niet te twisten. De
Fransche professor Cloquet haalt het geval aan van eene dame,
die geene roode roos kon ruiken, zonder in onmacht te vallen.
Schiller, de ideale dichter bij uitmuntendheid, rook niets liever
dan rotte-appelen; hij had die zooveel mogelijk in eene schuif.
Er zijn menschen, die in den 'muscu s stank behagen
vinden (3).
(1) Génie du Christianisme, 1, blz. 110.
(2) Ueber Wohlgeruche.
(3) " De muscus komt van het muscus- of bisamdier voort ; zij
wordt gevonden in een zakje, dat bij mannelijke, niet bij vrouwelijke
dieren, zoowat 12 a 16 centimeters onder den navel, in de nabijheid der
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Van den reuk van aardbeziën worden sommige dames

ziek.
Voor mij, ik zeg het rond en goed, riekt het in eenen runderstal opbeurend, kernig, gezond. Ook is in mijne streek het
volksgeloof algemeen verspreid, dat niets beter is om van de
tering te genezen dan het opsnuiven van den reuk van rundermest. Heeft een Kempenaar 's zondags een borrel te veel
geslokt, dan is 's maandags zijn liefste werk mest uit den stal
te halen en op den akker te breken. Zoo vervliegen de alkooldampen van zelf.
Aldus, de reuk van het paard, van het rund is aangenaam ;
die van de fis, den vos, den wolf, den tijger, den leeuw is weerzinwekkend, afstootend.
Treffender nog is de harmonie tusschen de geuren der
planten en hun karakter, het landschap en zijn uitzicht, de
weergesteltenissen en de verschillende seizoenen.
Elke stad, elk dorp, ja elke wijk heeft haren eigenaardigen geur.
De geur van echt gerstenbier is een Vlaamsche geur; wij
proeven daar de gezondheid van ons ras in. De geuren der
edele wijnsoorten, hunne bloem, hun bouquet, onderscheidt de
fijnproever dadelijk.
Vondel was in dit opzicht ook niet onkundig :
De Reuk wordt bij den neus vast omgeleid, en stelt
De bloem en druif op prijs naar waarde harer geuren (1).
Het Vlaamsche landschap heeft stellig iets zeer karakteristisch, en het is voor velen de reuk van den geboortegrond,
geslachtsdeelen aangetroffen wordt. De beste muscus wordt uit China,
over Oost-Indië, meest naar Engeland gezonden. Van geringere hoedanigheid is de Kabardinische, Moskowietsche en Siberische muscus. "
Brockhaus, X, blz. 609.
Het muscus- of bisamdier, dat den vorm en de grootte van het ree
heeft, heeft geen gewei. - Het leeft meest in Midden-Azië en is zeer
schuw, zoodat de jacht daarop met groote moeilijkheden gepaard gaat.
In Vondels dagen werd de muscus reeds gebruikt. In " Keurgedicht
op de Keursteehouderschap van den doorluchtigen Vorst en Heere
J. Mauritius " wordt de Helhond voorgesteld ; De handschoen riekt van
musk en dekt in schijn de handen, Den klauw van een Harpij.
(1) Op de Titelplaat van Altaargeheimenissen.
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die hen het meest treft, het diepst roert, wanneer zij dien na
lange afwezigheid betreden. Ook treft dit verschil van reuk ons
vooral als wij in vreemde landen reizen.
Ledeganck haalt den boekweitgeur als den karakteristieken geur van het Meetjesland aan.
Van verre wordt men den geur, later de kleur der boekweit gewaar :
Wat een wolk van balsemgeur
Heft zich walmend naar den hoogen !
Wat een pracht van bloesemkleur,
Biedt zich overal aan de oogen!
Zijn we in Morgenlandsche lucht,
Waar de geur der rijpe vrucht
Onder versche bloeisels wademt?
Zijn we 't welig oord omtrent,
Waar de Araab in zijne tent
Ambrozijn en reukwerk ademt?
Zijn we in de eeuwig groene lent,
Waar, in Hybla's zachte streken,
Bloem en blaán van honig leken ?
De dichter antwoordt, dat wij in geen dezer vreemde
landen zijn. Wij hebben hier " geenen wasem die besmet,
noch boomen, die van giftsap druipen ", gelijk dit in sommige
streken het geval is.
Wij zijn in Vlaanderens schoone streek,...
In Vlaanderen waar de boekweit groeit,...
Die daar die wolk van balsemgeuren
Doet stijgen uit haar bloesemkleuren,
Die kiemt en rijpt en -- altoos bloeit!
De vruchten van den appelsienboom bloeien, terwijl
andere rijpen ; de versche bloeisels en de rijpe vruchten geuren,
Ook de boekweit bloeit en geurt, zoohaast zij boven den
grond is.
De opwekkende, versterkende, gezonde geur der boekweit
is de geur van Vlaanderen.
Algemeen is het bekend, dat de geuren in de Tropenlanden
zoo krachtig, zoo bedwelmend zijn, dat wij, Europeanen, ons
daar geen denkbeeld van kunnen vormen. In Hollandsch Indië
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heeft men bosschen, waar de geur u duizelig maakt. Het verblijf in onze broeikassen, waar tropische planten gekweekt
worden, geeft bns, zoo het schijnt, daar slechts een flauw denkbeeld van.
Hoe gezond, hoe rein, hoe kuisch, zijn daarentegen onze
Vlaamsche, onze Kempische geuren !
Wat gezegd van de jasmijn ! te onzent kruidnagel genaamd ?
In mijnen knapentijd, als ik misdiener op het Begijnhof was,
groeiden daar deze bloemen in al de hovekens. In de Meimaand
's morgens, om half vijf, als de begijntjes met hare bekoorlijke
gezichtjes, in hare witte kappen, over het pleintje trippelden,
en de zilveren zonnestralen de geuren uit de jasmijnen dreven ;
o, dan was de harmonie tusschen het vreedzame hoveken, den
frisschen Meimorgen, de ingetogen begijntjes en de zoete bloemengeuren zoo volkomen, dat ik mij het een zonder het ander
niet kan voorstellen, en de jasmijnengeur mij nog naar ons
Begijnhof, op eenen Meimorgen, in mijnen kindertijd terugvoert.
De geuren van den eik zijn buitengewoon kloek, kernig,
forsch.
" In de volheid van den zomer, " zegt Hofdijk ", wanneer alles
groent en alles geurt, is geen geur zoo frisch in warande of wildernis,
als de geur, uitstroomende van 't eikenloover. "
Ik zeg niet neen. Maar het dennebosch overtreft alles
door zijne geuren. De stroomingen hebben vooral plaats in de
laatste dagen der lente en in de eerste van den herfst. Dan moet
men in onze sparrebosschen zijn, op eenen heeten dag, als de
geuren van den bodem, met zijn boschbeziënhout, waaraan de
zwarte vruchten, als de halen van eenen paternoster schemeren, met de harsen der nieuwe scheuten, met de koele lucht
en de langgerekte tonen van het lied van de merel samenvloeien.
Maar nog genotrijker is het in ons dennebosch tijdens
een zoelen nacht, wanneer de volle maan de geuren der twijgen
puurt, hier en daar haar licht op den bodem laat vallen, en de
waterslag van den nachtegaal, met deze geuren, met deze stilte,
een beeld vormt om eene stemming in u te weeg te brengen, die
men nooit vergeet.
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De geur der linde is zoet, streelend, wel een weinig bedwelmend. Lind beteekent zacht, teeder. De linde was bij onze
Germaansche voorvaderen de boom der Minne. Eenen lindenboom moet men zien in vollen bloei, wanneer hij zijnen honiggeur over de werf onzer boeren, door gansch het gehucht
verspreidt, en het in zijne kruin gonst en wemelt als ware hij
een reusachtige biekorf. Onze bieboeren zeggen, dat de lindegeur de bieën dronken maakt.
Doch het heibeeld, met zijne kleuren en geuren, overtreft
alles.
Ziehier wat ik den 19 Augustus 1921, op de Castelsche
hei, die zich aan deze en gene zijde onzer Noordergrens uitstrekt, in mijn notaboekje schreef :
" Waar is de grond, die zulke kleuren en zulke geuren voortbrengt! De kleur en de geur, dat is de grond, het zijn zijne eigenschappen ; zij vormen zijn karakter.
Elders perst de grond den wijn uit zijnen schoot ; hij brouwt de
sappen der citroenen ; hij schiet forschige kruiden uit, of vormt goud
of ijzer.
Hier heeft hij vooral kleurende en geurende kracht.
In dezen warmen, zandigen, schilferigen grond, woont en werkt
de kleurende en geurende natuur, de Kempische natuur bij uitmuntendheid. Zij verft de oppervlakte met de onvergelijkbare tonen en tinten
der heibloem, zij trekt daaruit wondere geuren ; ze mengt die verven en
geuren met eenen geest van opgewektheid en zedelijke gezondheid, die
aan het gansche tafereel eenen adem van blijden levensmoed en kloeke
kracht geeft.
Diep in den Kempischen heigrond worden de Kempische deugden
gestreeld, gestrookt, gekoesterd, gestoofd. Hare geuren stijgen uit die
bloemensprei in de blauwe lucht; zij dringen in het hart van allen, die
den Kempischen grond en het Kempische volk begrijpen en lief hebben,
die verdienen beide te begrijpen en lief te hebben.
De Reuk kenmerkt op heel merkwaardige wijze de seizoenen. De grond onzer tuinen, die in de lente omgespaaid wordt,
riekt heel anders dan het omgeploegde land in den herfst. Is de
geur, die in Mei uit de appelbloesems straalt, niet jong, zoet,
teerder, als het eerste jaargetij ? Is die geur geen beeld van het
spelende, stoeiende kindje ? Vroeg Riickert aan het kindje niet,
dat het hem met zijnen lentereuk zou verkwikken ?
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Ook Vondel :
Men zou gelooven, dat de lucht
Der lente in zulke strikken (haarvlechten) zucht (1).
Elke maand heeft haren afzonderlijken geur, evenals elke
plaats.
De Hooi- en Oogstmaand worden door den Reuk het
sterkst gekarakterizeerd. De figuren zijn beiden gezond, kloek;
de tweede zuster haalt het boven de andere door krachtiger
gebaar en weliger trekken. Zij verschillen wezenlijk met elkander, en toch wordt elkeen gewaar, dat zij zusters zijn. De
Hooimaand is jeugdiger, geuriger, zoeter, leniger, bevalliger ;
de Oogstmaand geweldiger, driftiger, opbruischender, onmeedoogender.
Wie zal de herfstgeuren van ons landschap naar behooren
kenschetsen ?
Wanneer men op een schoonen Septembermorgen, als
" de zon haar dwarsche stralen op lindentop en beukenkruin
doet lichten over rood en bruin (2), den wandelstok ter hand
neemt, is het genot, dat men smaakt, niet te beschrijven. " Dan
doen duizend roken zich op (3). 0 die geuren van het speurrieveld, van de rapen, van het schaarhout, van de gagel, van de
hei, van het gehucht, van de stallen ; hoe bedaard, hoe smakelijk, hoe keurig, hoe gezond, hoe ernstig!
De man tot jaren blikt in zich zelf, diep in zich zelf ; hij
erkent en gevoelt zich. Hij blikt op zijne afgelegde loopbaan
terug, en, heeft hij zijnen plicht volbracht, dan storten die
kloeke geuren, welke hem te allen kanten toekomen, rijke
belooning voor het verleden, en weldadig zelfvertrouwen voor
de toekomst in.
De herfstgeuren schilderen den man, den lichamelijk- en
verstandelijk gezonden man, die de vruchten van eene welbestede jeugd inoogst.

(1) Op een gekleurd wassen beeld. De Werken van J. Van den
Vondel. 1648-1651.
(2) Beets : Najaarsmijmering.
(3) Vondel. Palamedes. Derde bedrijf. Rei.
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Ruckert was de man, de herfst; zijn leerling, het kind, was
de lente :
0 komm, damit sick Herbst und Friihling schon erganzen
Mit Fruchten lab' ich dich, du schmucke mich niet Kránzen (1).
Nicolaas Beets, die als jongeling zijne Najaarsmijmering
dichtte, schreef op mannelijken leeftijd, in het volle bezit zijner
heerlijke gaven, en terugblikkend op zijne aan zegen zoo rijke
loopbaan :
Ik ken geen zoeter geuren
Dan die uit droge mos,
Uit geelroode eikenbladeren,
En varenkruid dat bloeit
Mij op het koeltje naderen,
Dat met mijn lokken stoeit (2).
Later zong de dichter :
Hij mint hem nog (den herfst). De Lente van zijn leven
Is nu voorbij met al haar geur en gloed ;
De Zomer kwam, en heeft hem meer gegeven,
Dan ooit zijn Lente had vermoed.
Welk een schat van frissche liefdeknoppen,
En levensbloemen, rijk en bont,
Ontplooide er vroolijk op zijn grond
Bij uw licht, o mijn God, en uwe regendroppen !
Daar is geen vreugd voor 't menschelijk hart te smaken,
Geen 't menschlijk harte waarde vreugd,
0, meerder dan de droom der jeugd
Mocht zij zijn hart gelukkig maken.
In liefde rijk, in zegen rijk, in hopen
Nog rijker, steunende op zijn God,
Roemt hij op aard zijn zalig lot,
En ziet den hemel open (3).
Dat zijn de Herfstgeuren!
De avond en de morgend, de middag en de nacht ; de heldere, benevelde, koude, heete, stormachtige, kalme gedeelten
van dag en nacht hebben hunne welonderscheiden geuren.
(1) Weisheit des Brahmanen. Erste Stube. Einkehr. 149.
(2) Najaarslied. Nicolaas Beets. Gedichten. Derde deel, blz. 87.
(3) In den Herfst. Nicolaas Beets. Gedichten. Derde deel, blz. 155.
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In het bijschrift " Op de Afbeelding van den E. Heere
Rijcklof Coensz., Raad in de Oost-Indiën, geschilderd door
Govert Flinck, toen hij op zijn vertrek stond ", heet het bij
Vondel :
De geur des morgenstonds (1), zoo menig jaar geroken,
Bekoort hem, dat hij weer het hoofd ten Oosten draait,
En naar den dag verlangt, die kruidig opgeloken,
Hem krachtig derwaarts trekt ten dienst van 't vaderland.
In een huwelijksdicht :
" Ter Bruiloft van den Hoog-Edelen Gestrengen Heere, Peter
Nooms. Baron des H. R. Rijks Heere van Arelanderveen, en de Hoogedele Juffer Beatrix Adriana Ram van Schalckwijck "
schildert de dichter ons eene schoone jonkvrouw, die met
hare moeder ter kerke treedt. Door hare kleuren en geuren is
zij een verrukkelijk beeld van een lentemorgen. De juffer komt
in de kerk. Daar bevindt zich de Hoog-Edele Heer Nooms,
" die alreede in het hart minde ". Hij bad :
" 0 God, op uw behagen
Verwacht ik mijne Bruid, te kennen door een merk,
Dat mij gebiedt mijn jeugd en trouw haar op te dragen "...
Zoo bidt hij, en ziet om naar het portaal.
Het beeld verschijnt :
Daar komt Beatrix met haar moeder aangetreden,
Gelijk een morgenstond, en voert den morgenstraal
In 't voorhoofd, en een glans van schoonheid en van zeden.
Het blonde haar om 't hoofd, de lelie en de roos,
Vol levens en vol Beurs op lippen, mond en kaken,
Getuigen hoe natuur den morgenstond verkoos
Tot voorbeeld, om door deze een edel hart te blaken.
Zij hoeft geen tooisel, noch geen uiterlijke pracht
Van rijk borduursel, noch gesteenten, noch gewaden :
Dees schoonheid, rijk genoeg, en in haar volle kracht,
Dees lichaam, schoon van leest, ontleent hier geen sieraden.
Maar als zij vóór 't altaar godvruchtig nederknielt,
Zich zegent met Gods Kruis en toegevouwen handen,
(1) Morgenstond beteekent hier insgelijks het Oosten, HollandschIndië.
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Haar oogen slaat op God, die al 't geschapen zielt (1),
En d'oogen schooner dan de zilvren lampen branden :
Dan schijnt ze hem geen mensch, maar eer een Serafijn,
Wiens gloed zijn hart ontvonkt.
Is het te verwonderen, dat de jonge bruiden er op uit
waren, dat haar huwelijk bezongen werd door Joost Van den
Vondel, die zoo bekoorlijk, zoo verrukkelijk gallant kon zijn,
en voor hare lieftalligheden zulk scherp oog, zulk kleurig palet
ter beschikking had?
Is dat de stekelige Joost van Harpoen, de bijtende hekelaar van den Rommelpot van 't Hanekot, de verheven lyrieker
van Altaargeheimenissen, de stoute dramatieker van Lucifer!
Welk alomvattend genie !
^
^*

Van reukwerken werd reeds in de Oudheid veel gehouden.
Arabië brengt sinds onheuglijke tijden zulke stoffen voort.
De begrippen Arabië en reukwerken zijn zelfs nauw met elkaar
verbonden. " De Araab ademt reukwerk in zijne tent ", zegt
Ledeganck, en het - is inderdaad zoo.
Als koning HERODES feest hield ter eere van HERODIAS,
hangt onze Vondel daarvan dit tafereel op :
De zaal wordt opgesloten (2)
Met dubble deuren. Toen verscheen het ooge eene kerk,
Een heerlijk hofgewelf, vol goud en zilverwerk;
De marmervloer bestrooid met een gebloemden regen ;
De wanden met tapijt behangen : en een zegen
Uit Arabije zwaait hun wierookgeuren toe (3). "

Wie kent het verschrikkelijk tooneel uit SHAKESPEARE
niet, waar LADY MACKBETH, na den moord op koning DUNCAN,
slaapwandelend, niet ophoudt de handen te wasschen ?
(1) Die al 't geschapen zielt : die aan al het geschapene eene ziel,
hier leven schenkt. Zielen, thans weinig in gebruik, hetzelfde als bezielen : met eene ziel begiftigen, doen leven ; als het ware met leven begiftigen, inzonderheid van den kunstenaar, ten opzichte van zijn speeltuig,
zijn paneel, zijn doek, zijn marmer; iemand, waarin reeds leven is, een
verhoogd en krachtiger leven doen hebben. (Woordenboek der Nederlandsche Taal, II, kol. 2465.
(2) De zaal wordt opgesloten : ontsloten, geopend.
(3) Joannes de Boetgezant. Het vijfde Boek. Vs. 294-299.
Verst. 1922
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Hier is nog altijd, de bloedreuk; al de welriekende geuren van
Arabië zullen deze kleine hand niet opnieuw welriekend maken,
o! o! o! (1).
Als IFIS, Jeptha's dochter, moest geslachtofferd worden,
was, zegt Vondel.
Het blonde haar
Met geur gepoerd (2).
Als FILOPAIE, Isis' moeder, den dood harer dochter verneemt, beveelt de Hofpriester.
Brengt hier rozewater, dra,
Eer zij bezwijm (3).
Later beveelt deze hoogwaardigheidsbekleeder :
Nu zet ze in dezen stoel :
Het hart wordt flauw. Laat rozewater brengen,
Het aangezicht met , eenen tak besprengen (4).
Ook weten wij, dat Christus te Bethanië door Maria van
Magdala met kostbaar reukwerk gezalfd werd.
Volgens den Evangelist Joannes " nam Maria een pond
reukwerk, echte, kostbare nardus, zalfde Jesus' voeten, en
droogde deze met heure haren af. Het huis nu werd met reukwerk vervuld " (5). Bij Marcus (14, 5) lezen wij, dat deze
balsem voor meer dan driehonderd tienlingen had kunnen
verkocht worden.
Judas schimpte, schijnheilig als hij was, op Maria. Doch
de Heer prees haar, " laat haar met vrede, dat zij tegen den
dag mijner begrafenis dezen plicht vervuld hebbe (6) ".
De Egyptenaars versierden de mummiën hunner lijken
met bloemen. Soms zetten zij deze, benevens andere welriekende vruchten, zooals sykomoren, druiven, granaatappels,
(1) Lady Mackbeth. Vijfde bedrijf. Eerste tooneel.
(2) Jeptha, III, 3.
(3) Id., V, 2.
(4) Ibid.
(5) Joannes, 12, 3.
(6) Id., 12, 7.
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dadels, enz. in korven en schalen, naast het lijk ; andere malen
wond men daar bloemen rond (1).
De Pheniciërs dreven zulken uitgebreiden handel in reukwaren, dat bij de Grieken en Romeinen deze waren bijna alle
Phenische namen hadden.
De Romeinen plaatsten overvloedige rozen in hunne
pronkkamers, en in hunne cirkussen spoten fonteinen rozenwater.
De heilige CLEMENS VAN ALEXANDRIË (2) die vóór het
jaar 216 onzer tijdrekening stierf, waarschuwde zijne Christen
geloofsgenooten tegen het gebruik van al te kostelijke spijzen.
Ook veroordeelde hij het aanwenden van reukwerken ; men
bemerkt, dat de Heidenen, van zijnen tijd aan beide zeer veel
prijs hechten.
" Cet art impur " (de kookkunst) lezen wij in de Fransche uitgave
zijner werken (3), " dessèche rapidement les sources de la vie, il est des
hommes qui osent 1'appeler besoin de vivre et de se nourrir. C'est en
vain que l'habile médecin Antiphane affirme que cette variété est presque
l'unique cause de toutes les maladies ; ils s'irritent contre cette vérité,
et poussés par je ne sais quelle vaine gloire, ils méprisent, ils rejettent
tout ce qui est simple, frugal, naturel, et ils fo nt chercher avec anxiété
leur nourriture au-delft des mers. Mais hélas! je les plains de leur maladie et je les entends qui célèbrent leurs Tolles délices. Rien n'échappe à
leur avidité; ils n'épargnent ni peines, ni argent. Les murènes des mers
de Sicile, les anguilles du Méandre, les chevraux de Mélos, les poissons
de Sciato, les coquillages de Pélore, les huitres d'Abydos, et jusqu'aux
legumes de Lipare ; que dirai-je encore, les bêtes d'Ascrée, les pétoncles
(1) Zie o. a. " Der Blumenschmuck ágyptischer Mummen von
G. Schweinefurth.
urth. Die Gartenlaube ", 1884, blz. 628.
(2) De tweede leeraar der school is CLEMENS VAN ALEXANDRIË
(t voor 216). " Hij trachtte de grondslagen te leggen van het wetenschappelijk onderwijs van het geloof, en deze gedachte heeft eene merk»
waardige eenheid gegeven aan de drij standaardwerken, die wij van hem
bezitten, waarin de dogmatische en zedelijke, de beschouwende en
practische leerstelsels van het Christendom worden ontwikkeld.
Kerkelijke Geschiedenis door Dr Funck, I, 161.
(3) Défense du Christianisme par les Pères des premiers siècles de
l'Eglise contre les Philosophes, les Paiëns et les Juifs, traductions par
M. DE GENOUDE. Deuxième série contenant les ceuvres choisies de
Saint Clément d'Alexandrie et les discours de Saint Bernard, blz. 80.
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Chélidoine, pour lesquelles la Perse insensée envahit la Grèce avec une
armée de cinq cent mille hoormes ; enfin les oiseaux du Phase, les faisans
d'Egypte, les paons de Médie, ils achètent et dévorent tout. Its font de
ces mets recherchés des ragouts plus recherchés encore qu'ils regardent
l'oeil enfiammé et la bouche béante. Tout ce qui marche sur la terre,
tout ce qui nage dans les eaux, tout ce qui vole dans les espaces immenses
de l'air, suffit a peine a leur voracité. "
Over het gebruik der reukwerken schrijft de kerkvader uitvoerig :
ter studie van de zeden van den tijd zijn deze beschouwingen hoogst
belangrijk. Il ne faut faire usage ni des parfums, ni des couronnes ; car
ils exitent aux plaisirs et a une indolence voluptueuse, surtout lorsque
la nuit est proche.
Les sentiments d'Artistippe de Cyrène, philosophe a la vie molle
et licencieuse, ne me sont point inconnus. Voici le sophisme qu'il proposait : Le cheval et le chien qui n'ont point de parfums ne perdent
point leur vigueur, l'homme donc ne doit point la perdre. Mais l'usage
puéril des parfums ne serait point aussi blamable dans ces animaux privés de raison, que dans l'homme qui en est doué.
Il existe de nos jours une infinité de parfums dont la nature et les
noms diffèrent : végétal, minéral, royal ; celui qu'on extrait de la cire,
celui que donne un arbrisseau d'Egypte. Le poète Simonide n'a point
honte de dire dans ses jambes qu'il employait ces parfums. Les plus
estimés sont ceux de Cypre et le Nard. Viennent ensuite les essences de
lys et de roses et mille autres dont les femmes se servent, soit en pate,
soit secs, soit liquides ; elles s'arrosent et s'inondent de ceux-ci, elles
respirent l'odeur de ceux-la. Chaque jour on en inventé de nouveau,
afin de satisfaire et rassasier cet insatiable désir qu'elles ont de paraitre
belles. Elles en arrosent leurs vêtements, leurs meubles et leurs lits; elles
les brulent dans l'intérieur de leurs appartements. Ils n'est enfin jusqu'aux
vases destinés aux plus vils besoins qu'elles ne forcent a en répandre les
plus voluptueuses odeurs. ".

Naar het oordeel van den heiligen Clemens zijn niet alle
reukwerken te veroordeelen : sommige zijn zelfs nuttig.
Er blijkt in allen geval uit de schriften van dezen kerkvader dat de reukwerken bij de Ouden fel in eere waren.
Aan den anderen kant hadden deze volken ook den eeredienst van het Mephitismus of der slechte geuren. Men richtte
ter eere van het Mephitismus tempels op, om van de giftgeuren
bevrijd te blijven.
De naam der godin was Mephitis (vandaar de Fransche
benaming odeurs méphytiques).

.905--Aldus lezen wij bij Tacitus, ter gelegenheid van de verwoesting van Cremona, tijdens den burgeroorlog tusschen
Vespasianus en Vitellius in het jaar 69 na Christus.
" Terwijl al de gewijde en ongewijde gebouwen door het vuur
vernield werden, bleef een enkele tempel recht, die van Mephitis, buiten
de muren gelegen ; hij werd door zijne ligging, of door de godin
verdedigd " (1).
Gelijk in vele andere zaken speelt de mode in het gebruik
der reukwerken eene voorname rol. Lodewijk XIV verbood
alle " parfumerie " aan zijn hof, gelijk vóór hem Cesar in Rome
en Solo in Athene gedaan hadden. Er was een tijd, dat de
Fransche hofdames hoegenaamd geene reukwerken konden
verdragen. Eene eeuw later leefde de groote wereld van gansch
Midden-Europa in eene wolk van bedwelmende geuren; velen
goten rozenwater bij hunne spijzen, wat de Chineezen nog
doen (2).
Tegenwoordig schijnt het Rijk van de reukwerken veld
te verliezen.
Het Keulsch water en de Rozenolie houden stand.
Het Keulsch water, in Duitschland bijna algemeen onder
den Franschen naam Eau de Cologne bekend, werd door den
Italiaan Johan Maria Farina, in 1685 te Santa Maria Maggioris geboren, en te Keulen gevestigd, uitgevonden. Zijne
nakomelingen hebben de oude firma behouden. In 1874 bestonden te Keulen 35 fabrieken van " Eau de Cologne ", waarvan
28 den naam Farina dragen. Te Grasse, in het Zuiden van
Frankrijk, vervaardigt men een " Essence d'eau de Cologne
waarvan 500 gram, in 30 liters alkool opgelost, voortreffelijk
Keulsch water opleveren.
In Bulgarië en Turkije wordt de rozenkweek tot het vervaardigen van rozenolie op groote schaal uitgeoefend.
Het middenpunt daarvan is de stad "Kasanlik " (3).
(1) Tacitus. Historiën. Boek III. § XXVIII.
(2) Kohl. Lieber Wohlgeruche.
(3) Kasanlik, ook Kesanlik genoemd, ligt aan den zuidelijken voet
der Kodischa-Balkans, aan de baan van Tirnowa naar Gabrowa. Volgens F. Kanitz (Donau, Bulgarien and der Balkan. Historisch-geogra-
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De Oostenrijksche schrijver, KANITZ, die lang in de streek
verbleef, schrijft over de rozenkultuur :
" Met ons trokken kleine karavanen in de stad (Kasanlik). Al
hunne talrijke ezels droegen aan beide zijden van den pakzadel overgroote korven, welker inhoud den omtrek met liefelijken geur vervulde.
Vroolijke dorpsmeisjes met verblindend witte hemden en bevallige,
veelkleurige wollen schorten vóór en achter, vormden het geleide van
den eigenaardigen, bijna feestelijken optocht, want allen waren met
rozen getooid. Ook de stokken waren met de kostelijke bloem omwonden, welke de mythen der Grieken, ja, van bijna alle volken verheerlijken, en wier wieg naar het vermoeden der uitstekendste kenners in
het Oosten stond... "
" Zelfs MOLTKE, den veldmaarschalk ", bracht de aanblik van
Kasanlik-Tekne in geestdrift. Hij noemt de streek het Kaschmir van
Europa, het Turksche Gullistan, het land der rozen.
" Deze bloem wordt hier, niet gelijk bij ons, in potten en hoven,
maar op velden en in voren, gelijk de aardappels gekweekt ", schrijft
hij. " Nu kan men zich waarlijk niets bevalligers voorstellen dan zulk
eenen rozenakker : wanneer een dekoratieschildèr zoo iets zou schilderen, zou men hem overdrijving ten laste leggen. Millioenen, ja vele
millioenen centifoliën zijn over het lichtgroene tapijt der rozenvelden
uitgespreid, en toch is nu waarschijnlijk slechts het vierde deel der
knoppen open. Volgens den Koran ontstonden de rozen slechts sinds
de nachtelijke hemelvaart van den Profeet ; de witte uit zijne zweet
druppels, de gele uit die van zijn rijdier, de roode uit die yan Gabriël ;
en men komt te Kasanlik op het vermoeden, dat, voor den Aartsengel,
die vaart zeer aangrijpend moet geweest zijn (1). "
Van de 123 plaatsen in Tradië, waar het vervaardigen van
rozenolie als huisnijverheid uitgeoefend wordt, vallen 42 op
het dal van Kasanlik. Heel de Europeesche Gullistan bracht
op het einde der vorige eeuw 1650 kilos rozenolie op per jaar
waarvan 850, aldus meer dan de helft in de omstreken van
Kasanlik vervaardigd werden. 8000 rozen zijn noodig om een
loodje rozenolie te vervaardigen 3200 kilogrammen van deze
bloemen leveren 1 kilo rozenolie op (2). En dan moet hier nog
phisch-etnographische Reisestudien, aus den Jahren 1860-bis 1876),
een werk dat in nr 5 van het tijdschrift Die Gartenlaube, jaargang 1877,
onder den titel Die Rosen am Balkan ontleed wordt, telde Kasanlik
21000 inwoners. Volgens Brockhaus Conversations Lexikon, twaalfde
uitgaaf, IX (1878), was het bevolkingscijfer 9000 inwoners.
(1) Die Rosen im Balkan. Die Gartenlaube, 1877, blz. 88.
(2) Die Gartenlaube. Jaargang 1877, blz. 88.

907 -bijgevoegd worden, dat uit de rozen onzer hoven geene rozenolie kan geprest worden, daar in onze centifolierozen de reukstof in te geringe hoeveelheid is " om de kosten te dekken, om
welke reden men daar slechts, door distillatie van frissche of
gezouten rozenbladeren met water, het Rozenwater vervaardigt. " De Tracische roos (Rosa damascena, sempervirens en
moschato), lichtrood van kleur, tiert best in zandigen grond
der berglooiïngen langs den zonnekant. De bloem, die op de
Balkanhellingen gewonnen wordt, is vijftig per honderd rijker
aan olie dan die welke van de vlakken komt; de olie daarvan
is ook krachtiger, meer gezocht en dus duurder.
Rozenolie is overigens zeer duur.
Om den gezichtszin te bevredigen, worden prachtige
muzeums gebouwd. De gehoorzin wordt op concerten gestreeld;
voor den smaak wordt in de hut en in, het paleis gezorgd.
Ik weet niet waar ik gelezen heb, dat men er in Amerika
ernstig op bedacht is een Muzeum van den Reuk tot stand te
brengen. In talrijke zalen zouden, — afzonderlijk, natuurlijk, —
de voornaamste reukwerken, van de meest weerzinwekkende
tot de " lekkerste " –y te ruiken geplaatst worden.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

580. — COUTER LANT.
Kouterland is een soort van akkerland, dat gemeenlijk
hoog ligt, eenigszins bruingeel is van kleur, vruchtbaar, lulde
en gemakkelijk om bedrichten (De Bo.) Bij Joos : Uitgestrekt
effen akkerland ; bij Stallaert, Akkerland, Bouwland. Fr. Terre
meuble, d. w. z. Terre qui est douce et se divise bien d'elleméme (Littré). Ook Terre arable.
Archief der Onze Lieve Vrouwkerk te Brugge, voorloopig nr 182 :
" Drie ymete lants, tue (twee) ymete couter lants, up welc dat zi wonen,
ende een ymet mersch, die heet Zeltonderbeke... " (Akte van 3 Mei 1275.)

In eene akte, in 't Latijn gesteld, zijnde de vertaling van
genoemde oorkonde, wordt COUTER LANT hierboven Terra
arabilis geheeten :
Id., id.: " Quarum trium mensurarum due mensure, in quibus
manent..., jacent in terra arabili et una mensura in prato et vocantur
Selthonderbeke... " (Akte van 4 Mei 1275.)
EDW. GAILLIARD.

HET ONTSTAAN van het MODERN TOONEEL
IN DE OUDE NEDERLANDEN.
DE OUDSTE VERMELDINGEN IN DE REKENINGEN,
DOOR

LEO VAN PUYVELDE,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het bestudeeren van het vraagstuk : op welke wijze en
wanneer ontstond bij ons het modern tooneel, lijkt mij al zoo
belangrijk als het bestudeeren van de weinige middeleeuwsche
tooneelstukken zelf, die ons overbleven. Is, inderdaad, het opkomen van het tooneel op het einde van de middeleeuwen niet een
eigenaardig verschijnsel in den ontwikkelingsgang van onze literatuurgeschiedenis? Het theaterspel dat weleer, in de klassieke
oudheid, een bewonderenswaardige volmaaktheid bereikte, was
ontaard in goocheltoeren en pantomimes van rondreizende
speellieden, en gedeeltelijk vermengd met volksgebruiken, afkomstig uit de oud-Germaansche mythologie. Herhaaldelijk had de
Kerk gewaarschuwd en gebanbliksemd tegen grove mimische
vertooningen en dergelijke vermakelijkheden. Het eigenlijk
gesproken tooneel was dan ook als letterkundig vak zoo goed
als onbekend in de hooge middeleeuwen. En daar ziet men,
in de 14e eeuw bij ons, deze literaire vorm opnieuw voor den
dag komen.
Wat gaf er aanleiding toe ? Hierop zal men, zou ik meenen, het best kunnen antwoorden als men de kwestie beschouwt
van een psychologisch standpunt uit.
De beschavingstoestanden waren op het einde van de
middeleeuwen gewijzigd. De opgekomen burgerij in de steden
had zichzelf losgerukt uit de banden der feodaliteit. Zij was
mondig geworden en zich bewust van haar waarde. Er gebeurde
wat steeds gebeurt als een klasse nieuwe rijken naar boven
dringt. Die klasse wil deelachtig worden aan het betere leven,
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vooral aan het geestesleven van de hoogere standen. Waarom
zou de burgerij, die op het einde van de middeleeuwen leefde
in de groote Vlaamsche steden, waarom zou zij niet vernemen
wat tot dan toe voorbehouden werd voor de clerici, die Latijn
kenden en de kerkelijke ceremoniën begrepen, en voor de
edelen, bij wie de minestreelen gingen verhalen en zingen ?
Het verlangen naar hooger geestelijk leven was levendig
geworden bij de burgers. Zij, die het leven van den geest
konden meedeelen, bleven niet in gebreke. De priesters waren
gaarne bereid om de gemeente een beter inzicht te geven in de
ceremoniën en haar vooral de herinneringen te laten beleven,
opgewekt door de kerkelijke feestdagen. Van hun kant hadden
de minestreelen er belang bij, hun kunstige verhalen en vroolijke historiën te brengen tot de burgerij in de rijke steden, en
velen gingen zich vestigen in die steden.
En hier gebeurt nu het eigenaardige : de noodwendigheden
geven aanleiding tot het ontstaan van een nieuwen letterkundigen vorm. De dramatische vorm drong zich als 't ware op,
om aan de minder ontwikkelde burgerij een duidelijker begrip
te geven van wat men haar wilde voorhouden. Door zinnelijke
indrukken, door plastische en afwisselende voorbeeldingen
moest men op haar geest en gemoed inwerken, In plaats van
symbolen voor te houden , en urenlange verhalen op te zeggen
verkoos men het de gebeurtenissen, die men te herinneren of te
verhalen had, te laten zien en hooren, ze aanschouwelijk voor
te stellen. Zoo kwam men tot de dramatische vertooning. Wat
is het middeleeuwsch tooneelspel anders dan een zichtbaar en
hoorbaar voorgesteld verhaal ?
Deze psychologische verklaring kan ons den natuurlijken
ondergrond doen kennen, waaruit de nieuwe letterkundige
vorm ontsproot.
Schriftelijke documenten zullen ons moeten aanwijzen wanneer juist de ontwikkeling van den nieuwen kunstvorm gebeurde,
en door welke stadiën hij ging. In de Engelsche en de Duitsche
letterkunde, en vooral in de Fransche, letterkunde is genoeg
overgebleven Qm het onderzoek naar tijd en wijze van die
ontwikkeling mogelijk te maken. Bij ons echter bleven niet
genoeg stukken over, om daaruit een volledig beeld op te
maken van de wording en den ontwikkelingsgang van het
eerste tooneel. Wel kennen wij enkele teksten, die wijzen op
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kerkelijke ceremoniën, en het z. g. Maastrichtsch Paaschspel
dat uit zulke ceremoniën kan ontstaan zijn. Wel vinden wij
in de bekende verzameling van abele spelen en sotternieën
herinneringen aan Fransche ridderromans, en lijkt ons de dramatische vorm van deze stukken te behooren tot een vroeg
stadium van den ontwikkelingsgang van het tooneel bij ons.
Doch verder zijn wij er op aangewezen dezen ontwikkelingsgang aan te vullen met onderstellingen bij middel van analogie
ontleend aan de letterkunde van de naburige volkeren.
Er is echter nog een eigen terrein waaruit, naar mijn
bescheiden meening, meer kan gehaald worden dan tot 'nog toe
het geval was om het verschijnsel van het ontstaan van het
tooneel in de oude Nederlanden nauwkeuriger na te gaan. Het
zijn de oude rekeningen van allerlei aard, waarin vermeldingen
voorkomen omtrent spelen, die in verband kunnen gebracht
worden met tooneelvertooningen.
Het ligt in mijn bedoeling hier de belangrijkste onder vele
zulke vermeldingen, die ik bijeenverzamelde, mede te deelen en
er eenige kantteekeningen bij te voegen. Zij kunnen van aard
wezen om wat meer licht te werpen op de wordingsgeschiedenis
van ons modern tooneel.
Vooraf nog dit. Naar mijn bescheiden meening is het
wereldlijk , tooneel althans in de oude Nederlanden —
een dramatiseering van de sproken en de boerden, meest
van Franschen oorsprong, gecolporteerd door de sprooksprekers (1). Het geestelijk tooneel ontwikkelde zich traagzaam
uit het dramatiseeren van kerkelijke ceremoniën en liturgische
gezangen.
I.
DE OUDE BEROEPSPELERS EN DE EERSTE SPELERSVEREENIGINGEN VAN BURGERS IN DE STEDEN.

Het is genoegzaam bekend dat, bij het uiteenbrokkelen
van het Romeinsch keizerrijk, de traditie van de mimi, jacula(1) De heer 'L. Simons heeft in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
avondblad van 22 Juni 1920, beloofd aan te toonen dat de abele spelen
uit de mirakelspelen voortkomen. Hij zal, vrees ik, moeten goochelen
met de chronologie als hij dit wil bewijzen.
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tores, histriones werd voortgezet door de rondreizende dichters,
sprekers, zangers, goochelaars, muzikanten en speellieden van
allerlei slag, die hun kunst ten beste gingen geven vóór de
edellieden.
In het midden van de 14 e eeuw en in geheel de tweede
helft der 14e eeuw worden zij nog herhaaldelijk vermeld in de
rekeningen van de kasteelbewoners (1).
Een eerste vaststelling, die wij kunnen doen, bij het doorlezen van die rekeningposten, is dat dikwijls een aantal beroepspelers optraden op denzelfden dag.
Aldus vermelden de rekeningen van den Graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en Heer van Friesland voor 13401341 het volgende :

" Feria tertia post octavam sacramenti apud Ghandavum ministrellis, hiraldis et cantatoribus ibidem jussu
domini comitis v scuta, fac. vij sc. vj d. "
Rekeningen van den Graaf van Henegouwen,
Holland, enz. 1340-1341 (2).

Dergelijke posten vinden wij nog in dezelfde rekeningen
over 13441345 :
" Idem selves daghes [woensdag vóór St. Gregorius}
in des heren herberghe van Agimont bi mins heren bevelen ghegheven iiij ministrelen ende i spreker iij scilde.
Maken iiij sc. 6 d. gr. "
Rekeningen van den Graaf van Henegouwen,
Holland, enz. 1344-1345 (3).

(1) Men kan er o. m. over nalezen Dr. H. G. HAMAKER, De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis.
3 Dln. Utrecht, 1875-1878 ; meer in het bitonder Dl. III, pp. 47, 185,
384. Verder de rekening van den hertog van Ghelre over 1342-1383,
gepubliceerd door Dr. H. E. VAN GELDER in Oud-Holland, XXXIV
(1916), , p. 43-46, en de talrijke uittreksels uit de rekeningen van de
graven van Holland uit het tweede deel van de 14e eeuw, door W. J. A.
JONCKBLOET als Bijlage medegedeeld in zijn Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst. Amsterdam, 1851-1855, Dl. III, 2e stuk. Mijn
aanhalingen uit de grafelijke rekeningen zijn aan deze boeken ontleend.
(2) Dr. H. G. HAMAKER, a. w. III, p. 48.
(3) Ibid. p. 386
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Op den " dingsdag op den Kerstdag " van 1358-1359
verschenen een aantal beroepspelers op een banket van den
graaf van Holland.
" Item des selfs daechs, bi myns heren bevelen, ghegheven Hanneken den wachter, die voer mire vrouwen
ende miins heren tafel speelde, 4 s. gr.
" Item des selfs daechs, bi myns heren bevelen, ghegheven meester Kerstiaen den gokelaer, die voer mire
vrouwen ende myns heren tafel speelde, 4 s. gr.
" Item des selfs daechs, bi myns heren bevelen ghegheven Augustyn den spreker, die voer mire vrouwen
ende myns heren tafel sprac, 6 s. gr.
" Item des selfs daechs, bi myns heren bevelen, ghegheven meyster Jan van Vlaerdinge, die voer mire vrouwen ende myns heren tafel sprac, 6 s. gr.
" Item des selfs daechs, bi m. h. bevelen, ghegheven
meyster Gheraerd den vedelaer, die voer mire vrouwen
ende myns heren tafel vedelde, 4 s. gr.
" Item des selfs daechs, b, m. h, b., ghegheven
Craeyenblic, myns heren trompenaer, ende sine gheselle,
8 s. gr.
" Item des selfs daechs, b. m. h. b., ghegheven myns
heren piper 8 s. gr. "
Rekeningen van de graven van Holland,

1358-1359, fo 71 (1).
Onder al deze " spelers " treden alleen hier de muzikanten
gezamenlijk op.
Wij vinden verder ook rekeningposten, waaruit blijkt dat
sprekers te zamen betaald werden; als deze post uit rekeningen
van 1342-1343 :
" Des anderen daghs nae Sente Mattiisdaghe te Monford tween sprekeren : 4 schilde, val. 4 1. 5 s. 4 d. "
Rekening van den hertog van Gelre,

1342-1343 (2).
Het is mogelijk dat beide sprekers elk afzonderlijk iets
opzeiden. Het is echter eveneens mogelijk dat zij een samenspraak voordroegen. Op St. Stevensdag 1385 komt aan het hof
(1) W. J. A. JONCKBLOET, a, w. III, 2e stuk, p. 598.
(2) Dr. H. E. VAN GELDER, t. a. p., p. 43.
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van Holland een dichter, die te zamen met gezellen betaald

wordt., Trad hij te zamen met hen op in een tooneelstuk of
bracht elk iets afzonderlijk vóór ? Wij kunnen hier alleen
gissen.
" Item op S. Steffens dach in der Hage ghegheven bi
myns heren bevelen meester Willem den dichter, Apcoude
den yeraude ende Hannekin die zangher van Apcoude,
3 gulden. Item Goeswyn van Ghelre den dichter ende
sinen ghesellen, eix 1 gulden. Item Aelbrecht den vedelaer, 12 gr. "
Rekeningen van de graven van Holland,
13 Juni 1385 St. Jans geboorte
1386 (1).
In 1399 treden gezellen bepaald gezamenlijk op om de
hof houding van den graaf te verlustigen ; zij spelen een " spel
waarvan de aard ons onbekend is :
" Op den vastenavont de ghesellen die in den Haghe
voir miinre Here ende miire vrouwen een spel ghespeelt
hadden in der zale, bi horen bevele, gegeven, te verdrincken xx nye guld.
Rekeningen van de Graven van Holland,
1398-1399 (2).
Waarschijnlijk gebeurde dit in de zaal van het grafelijk
paleis. Al vroeger, in 1364, was de graaf Jan van Blois een
spel gaan bijwonen, buiten zijn kasteel, in de stad 's Gravenhage zelf :
" Item des voirscr. dinxdages tot eenen spele op
eenen zolre, dat min here ghinc sien, 8 sc.
Rekeningen van de Graven van Blois,
1363-1364 (3).
Hadden toen rondreizende gezellen reeds gehoor gegeven
aan de redeneeringen over het voordeel zich te vestigen in de
voorspoedige steden, redeneeringen waarvan wij een duidelij-

(1) W. ). A. JONCKBLOET, a. w. p. 603.
(2) H. VAN WYN, Historische en Letterkundige Avondstonden.

Amsterdam, 1800, I, p. 355.
(3) W. J. A. JONCKBLOET, Bijlage B, a. w. p. 631.
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twee minestreelen, door J. F. Willems het eerst uitgegeven (1) ?
Het is best mogelijk dat in 1364 rondreizende gezellen
zich al gevestigd hadden te 's Gravenhage, en er speelden voor
de burgers. In Vlaanderen hebben de rijke nijveraars en kooplieden waarschijnlijk al vroeger de speellieden naar zich toegelokt. Stellige bewijzen vond ik daarvan niet. Wel enkele
aanwijzingen, die het ons laten vermoeden.
In " li contes Michiel Gasoghe, bailliu de Gant " over 1306
leest men onder de ontvangsten, voortkomende uit de boeten
betreffende " de melleie " :
" Heinris uten spelhuse, 15 s. (2).
Meer dan een vaag vermoeden geeft deze vermelding
niet. Het zou al te gewaagd wezen hierbij te denken aan een
bestendig theater. Ten overvloede zal uit volgende vermeldingen blijken dat een instelling van dien aard zóó vroeg nog niet
bestaan kon ten onzent. Ik zou eerder denken dat vernoemde
Heinris een gelagzaal openhield, waar geregeld muzikanten,
goochelaars, sprekers, speellieden van allerlei slag optraden.
In 1314 ontving Lippyn, de minestreel van den graaf van
Vlaanderen, van de schepenen van Ieperen een vergoeding,
" uit courtoisie " of hoofschheid, wat toentertijde hetzelfde
beteekende als ons huidige " tot honorarium ". Het is mogelijk
dat de minestreel van den graaf toen reeds de burgers in de
steden met zijn kunst verlustigde.
" Item, a Lippin, menestrel monsigneur de Flandres,
en courtoisie, par commant d'eschevins, 32 s. " (3).
Reeds het jaar te voren, in 1313, had een minestreel-muzikant tijdelijk " school gehouden " te Ieperen :
" Item, a maistre Symon, maistre des menestreus de
le viele, qui tint s'escole a Ypre en le foire d'Ypre, en
courtoisie, par commant d'eschevins, 10 lib. " (4).
(1) .Belgisch Museum, VII, p. 318 vlg.
(2) VUYLSTEKE, Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 12801336. Gent, 1900, p. 24, 2 e kol., 10.
(3) DES MAREZ et DE SAGHER, Comptes de la vide d'Ypres.

Bruxelles, 1909, p. 496.
(4) IBID., p. 493.
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Met stelligheid kunnen wij zeggen dat, bij het aanvangen
van de 15e eeuw, beroepspelers --- ook " dichters ", die verhalen voordroegen -- al kwamen in de Vlaamsche steden
en er aan de burgers ten beste gaven wat zoolang voorbehouden bleef voor de kasteelbewoners. Een post als de volgende
uit 1401 is daarvan een sprekend bewijs :
" Item den menestrelen, sanghers, dichters ende speellieden ghegheven in hovesheden, die t'halffasten songhen,
pepen ende dichtten in de scepenen camer, 12 sc. gr. "
Stadsrekeningen van Gent, 1401, fo 38b.
Vermeldingen van spelers, die te zamen optraden of
althans gezamenlijk betaald werden, verschijnen al betrekkelijk
veelvuldig in het laatste kwart der 14 e eeuw, en de benaming "ghesellen vanden spele " komt daarbij in zwang. Het
wil mij voorkomen dat telkens als deze verzamelnaam gebruikt
wordt, er sprake is ofwel van een groepeering beroepspelers,
die zich in de steden neergelaten hadden, ofwel van een gezelschap burgers, die als spelers optraden.
" Ghesellen vanden spele " worden het eerst vermeld,
zonder bepaalde opgaaf van wat eigenlijk hun taak was, in de
stadsrekening van Kortrijk over 1391 (1).
Twee jaar later betaalt de graaf in Den Haag eveneens
" ghesellen vanden spele " :
" Item des dorden daghes in Meye bi myns heren
bevelen den ghesellen vanden spele inden Hage geg.
ijnyegl."
Rekeningen van de Graven van Holland,

16 April 1393 — Allerheiligen 1394 (2).
In dezelfde stad ontvangen de gezellen opnieuw een betaling in 13951396 :

(1) Zie vermelding zonder plaatsopgave in Dr.

JAN TE WINKEL,

De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Haarlem,

1908, I, p. 94.
(2) W. J. A. JONCKBLOET, Bijlage A, a. w., p, 609.
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gehadt hadden upter plaetsen, te hulpe te horen costen
4 nye gl. "
Rekeningen van de Graven van Holland,
Allerheiligen 1395 -- Allerheiligen 1396 (1).
Te Arnhem werd in 1396 een belooning gegeven aan
" die ghesellen die te Vastelavent speelden dat spil
op ten marckt, vi 1. xij s. " (2).
Te Damme wordt ook reeds in 1400 een speelgezelschap
vermeld :
" Den xviijen dach in laumaent, ghesend den gesellen
vanden spele iiij kannen wyns.... "
Stadsrekeningen van Damme, 1400.
De aangehaalde posten slaan waarschijnlijk op gezelschappen van beroepspelers. Met stelligheid kan men het niet zeggen.
Een tijdlang moet de beteekenis van " ghesellen vanden spele "
zwevend zijn gebleven tusschen : vereenigingen van beroepspelers en groepen van gewone burgers, die zich vereenigd
hadden om, op vaste tijdstippen, gezamenlijk in processies of
daarbuiten " toogen " voor te stellen, volksvermaken in te
richten, of ook wel tooneelspelen op te voeren.
Zelfs reeds onder de oudste vermeldingen van " ghesellen vanden spele " komen er voor, die meer bepaaldelijk schijnen te wijzen op dergelijke gezelschappen van burgers.
Het voorstellen van heilige personages, en vooral het
ronddragen van godsdienstige voorstellingen zal wel niet een
bediening zijn, die dadelijk in de lijn lag van de beroepspelers,
in de steden gevestigd.
Reeds in rekeningen over 1377 vinden wij gezellen vermeld, die in processies heilige personnages af beelden. Uit dit
jaar dagteekent de volgende post in de stadsrekeningen van
Dendermonde :
" Item, ghepresenteert, up den vorseiden dach, den
ghesellen die Onze Heere en de apostelen waren, iiij kan„
nen wyns....
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1377.
(1) W. J. A. JONCKBLOET, Bijlage A, a. w. p. 610.
(2) VAN HASSELT, Kronijk van Arnhem. Arnhem, 1790, p. 4.
Zonder naam van schrijver verschenen.
Ve rsl. 1922
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Dergelijke posten komen veelvuldig voor in de stadsrekeningen van Dendermonde uit het einde van de 14 e en den aanvang van de 15 e eeuw.
Hier worden alleen gezellen vermeld, en niet de "ghesellen
vanden spele ". Maar te Brugge noemde men hen, die hetzelfde
deden : " ghesellen vanden spele ". Zij vertoonden er in den
den jaarlijkschen ommegang bepaalde groepen van heilige
personages en bepaalde verhalen uit de H. Schriftuur. Dit
gebeurde reeds in 13954396. In dit jaar ontvangen een aantal
gezellen een vergoeding voor het voorstellen van de apostelen
en de evangelisten.
" Doe ghegheven den ghesellen vanden spele als van
den xij apostelen ende iiij evangelisten die ghingen voor
thelighe bloed up den dach van den ommeganghe,
xviij s. gr. "
Stadsrekeningen van Brugge,
1395-1396, fo 83.

Dezelfde gezellen vertoonen nog hetzelfde in den ommegang van het H. Bloed te Brugge in de jaren 1397, 1399 en
gedurende geheel het eerste kwart van de 15e eeuw. Doch de
vergoeding wordt dan telkens geschonken aan één persoon, aan
den leider, " ter ghesellen bouf " -- ten behoeve van zijn
gezellen.
Ik sprak reeds het vermoeden uit dat het al heel onwaarschijnlijk is dat men zich tot beroepspelers zou wenden, waar
het op aankomt niets anders te doen dan in een processie heilige
personages voor te stellen. Hierbij is nog te voegen dat dergelijke vermeldingen veel voorkomen in rekeningen van kleine
steden, als Tielt, Lier, Loo, Mechelen, Blankenberge, waar een
groep beroepspelers bezwaarlijk een winstgevend bestaan kon
hebben en zich dan ook niet zal gevestigd hebben.
Ook de priesters, die eerst begonnen waren met het dramatisch voorstellen van kerkelijke ceremoniën en bijbelsche
verhalen, lieten zich aldra helpen door de " ghesellen vanden
kore " en de " ghesellen vander kercke ", d. i. door kerkbedienden van alle slag. In den aanvang van de 15e eeuw, als de godsdienstige vertooningen in omvang gaan toenemen, beginnen
allerlei andere burgers hun hulp te verleenen bij die vertooningen, en op vele plaatsen is het spelen van geestelijke stukken,
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reeds in de eerste helft der 15 e eeuw, overgelaten aan een groep
priesters, kerkbedienden en burgers, die men dan meestal aanduidt met den naam van " ghesellen vanden spele ".
Wij kunnen dus vaststellen dat rondom het jaar 1400
vereenigingen van burgers allengerhand het vertoonen van
geestelijke spelen overnamen van de priesters en kerkbedienden.
Aan de andere zijde hebben wij eveneens gezien dat vereenigingen van burgers tegelijkertijde de gezelschappen van
beroepspelers in de steden vervangen. De vereenigingen van
beroepspelers waren slechts een overgangsverschijnsel. De
rondreizende speellieden, die, gedreven door de economische
noodwendigheden, den weg naar de kasteelen verlieten en
zich vestigden in de steden, hebben er de letterkunde meer
in aansluiting gebracht met de eischen en verlangens van den
volksgeest en het volksgemoed ; zij lieten zich opslorpen door
de burgerschap en hun afzonderlijke groepeeringen hadden
slechts een kortstondig bestaan. Gezelschappen van burgers
zouden voortaan vertooningen inrichten,
II.
DE SPELEN.
Laten wij nu verder onderzoeken wat de rekeningposten
ons kunnen leeren omtrent den aard en de ontwikkeling van
de oudste spelen, waarover zij iets meedeelen.
Aanvankelijk laten zij ons vrijwel in het onzekere wat
betreft den aard van de spelen. Met het woord " spel " wordt
in het tijdperk, waarin ons tooneel ontstond, heel wat bedoeld.
Het is best mogelijk dat het woord " spel " een werkelijk
tooneelspel bedoelt in de reeds aangehaalde vermelding, waaruit
blijkt dat in 1364 graaf Jan van Blois " eenen spel op eenen
zolre " ging zien te 's Gravenhage. Men mag wel onderstellen
dat reeds een tooneelspel opgevoerd werd in 1364 in Den Haag
door een zwervend gezelschap. Dagteekent de verzameling
abele spelen en sotternieën uit het Hulthemsch handschrift niet
uit deze periode en lijkt deze verzameling niet een repertorium
te wezen van een rondreizenden tooneeltroep ?
Doch zekerheid geeft ons het woord " spel „ in geenen
deele.
In rekeningen van 1388 -1389 vind ik het vermeld voor
een " gedicht ", misschien een gedicht met speelschen inhoud

-920-" Item des sonnend. na Aghate, doe myn here van
Oestervant, myn vrouwe van Oestervant ende myn joncvrouwe tot sproefst huys aten, 2 sanghers, die daer voir
minen here songhen, 2 gl. Item enen anderen, die een
speelkyn voir minen here seyde, 1 gl. "
Rekeningen van de Graven van Holland,

S. jansd. nat. 1388 — id. 1389 (1).

Heel dikwijls beteekent het woord niets meer dan een
gewone verlustiging. Soms moet men erbij denken aan muziekuitvoeringen. Soms aan " levende tafereelen ". Ten slotte zien
wij dat hoe langer hoe meer het woord voorbehouden wordt
voor de dramatische vertooningen op het tooneel.
1. ^- Verlustigingen.
Zelfs gewone volksvermaken komen voor onder den
naam spel.
Van dien aard zijn de goocheltoeren, de spelen van acrobatie, en vooral de zwaardgevechten en de zwaarddansen, zoozeer in zwang gedurende het tijdperk, waarin het tooneel bij
ons opkwam.
Het onderscheid 'tusschen zulke spelen en de vermaken van
muzikalen en letterkundigen aard blijkt niet altijd duidelijk uit
de rekeningposten.
Bij de hooger vermelde betaling door den magistraat van
Arnhem gedaan " aen die ghesellen die te Vastelavent speelden
dat spil op ten marckt " kan men denken aan een sotternie.
Doch men zal de waarheid dichter benaderen als men onderstelt te doen te hebben met gewone vastenavondvermaken als
goocheltoeren en turnoefeningen.
Even onbepaald is de volgende mededeeling uit 1402,
afkomstig van Tielt :
" Den ghesellen die gespeelt hadden Groot-vastenavonde, up de Halle, anno xiiij c ende twee, 3 1. 18 s. "
Stadsrekeningen van Tielt, 1402.
In de rekeningen van twee jaren later, 1404, vinden wij dat
de stad Tielt uitgaven doet voor het vermaak van
(1) W. J. A. jONCKBLOET, a. w., p. 606.
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" den bailliu, scoutheeten, scepenen ende meer andren
ghesellen, vastenavonde, up de halle; ende ghesellen
hadden ghepeelt.... "
Stadsrekeningen van Tielt, 1404.

Men zou geneigd zijn hierbij te denken aan drinkgelagen,
door de -vooraanstaande burgers gehouden op kosten van de
stad. De gezellen, die speelden, zijn waarschijnlijk muzikanten
geweest, die het gezelschap moesten opvroolijken met deuntjes.
Misschien waren er ook " tumelaers " bij en dichters of zangers, zooals te Brugge in 1393 (1).
Een paar bewijzen dat ook acrobatietoeren aangezien
werden als spel kan men vinden in de volgende posten. De
eerste komt voor in 1363-1364 :
" Item omtrent den selven tyt te Bruesel, bi Willem,
enen tumelaer, die voir myns heren tafel speelde met
eenen glase wyns, 4 sc. "
Rekeningen der Graven van Bloys,
1363-1364 (2).
De tweede is van 1399-1400 :
" Item upten eersten dach in Decembri, gegeven bi
myns heren bevelen, den twie speluden die mitten glazen
upten naze speelden, bi Bertelmeus, sproefts knecht, 2 gl. "
Rekeningen van de graven van Holland,

S. Victorsdag 1399 — id. 1400 (3).
Een acrobaat verlustigde in [ 3921393 den magistraat te
Brugge na den ommegang van het H. Bloed :
" Item ghegheven eenen tumelare van Ingheland de
welke speilde voor de 'wet daer zy te gader aten ende
anderen diversen zangers ende menestruels in hovescheden te verdrinken, vj lb. xij s. "
Stadsrekeningen van Brugge, 1392-1393, fo 95 vo.
Op een acrobaat slaan ook de beide volgende posten uit
de rekeningen van de graven van Holland over 1397-1398
en 1399-1400 :
(1) Zie verder.
(2) W. J. A. JONCKBLOET, Bijlage B, á. w. II, 2, p. 633.
(3) Id. ibid., p. 612.
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" Item up St. jansdach decoll., eenen knecht, die voir
mynen here ende mire vrouwen uptie tafel gespeelt hadde,
geg. 1 Rynsce guld. "
Rekeningen van de graven van Holland,
Allerheil. 1397 --- id. 1398 (1).
Uit den volgenden post, getrokken uit de rekeningen van
de graven van Holland over 1392-1393, ziet men duidelijk dat
vóór de hofhouding van den graaf beurtelings voortraden een
zwaardspeler, een muzikant en een zanger :
" Item aan iij. speelmannen, die voor miin Heere
speelden : d'een met een zwt, dat ander met een ghet'ne
ende dat derde sanc, ij gulden. "
Rekeningen van de Graven van Holland,
S. Nicolaesd. 1392 Nieuwjaarsd. 1393 (2).
Bij den volgenden tekst, getrokken uit de stadsrekeningen
van Dendermonde over 1403-1404 zou men eveneens denken
aan spelen van acrobatie. Het gaat toch over de jongelieden
van bepaalde wijken der stad, die voor het volksvermaak zorg
te dragen hebben, zooals hedentendage de turnvereenigingen
het doen op de Vlaamsche kermissen :
" Item, vertheert up scepenen huus, ghelyc ghecostumeert es, bi minen heere de bailliu, bi scepenen ende haren
dieneeren, up de Groet Vastenavond, dewyle dat de jonghe lieden van der poort van Denremonde up de merct
speelden. xxv den gr. "
" Item gheschinct den ghesellen die de spele speelden
up de Groet Vastenavond ende de goede liede verblydden, dats te wetene den ghesellen van der Scelstraten
ij cannen wyns, desghelike den ghesellen van der Savaenstraten ij cannen, den ghesellen van Keyserike ij cannen
ende den kinderen van Greffeninghen j canne, coste de
stoep ij d. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1403-1404.
Tot de openbare vermakelijkheden begonnen in den aanvang van de 15e eeuw ook te behooren de zwaardoefeningen,
(1) A. W. j. jONCKBLOET, Bijlage A, a. w. p. 611.
(2) H. VAN WYN, His torische en le tterkundige Avonds tonden.
Amsterdam, 1800, I, p. 334.
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uitgevoerd door groepen van burgers. Ik vind ze bepaald
vermeld te Brugge in 1405-1406 en 1406-1407.
" Ghegheven den ghezellen die up den groten vastenavond speilden achter de stede met zwerden.... "
Stadsrekeningen van Brugge,
1405-1406, fo 117 vo.
" Item den xxvjsten dach van sporkele, up papen
ende nonnen vastenavond, ghegheven den ghezellen van
den Brouke ende den ghezellen van Sinte Lauwereins
spelende met zwerdert, eiken gheselscepe te verdrincken
iij s. gr.

Stadsrekeningen van Brugge,
1406-1407, fo 98 vo.

Het zwaardspelen en zwaarddansen was lang in zwang bij
ons volk. Het wordt vermeld in rekeningen van Ghistel, 1409 :
" ghesellen die metten zweirde speelden... '' ; van Damme, 1418
en 1450 ; van Oudenburg, 1432, 1436 en 1443 ; van Blankenberge, 1456 ; van Canegem, 1464; van Tielt, 1464 en 1478 ;
van Loo, 1489 : " ghesellen die met zwaerde reyden ende
ghenouchte bedreven " ; van Assenede, 1519, 1528, 1549 en
1563. Uit de 16e eeuw zouden nog heel wat vermeldingen aan
te halen zijn. Wat hier gegeven wordt kan volstaan. Alleen
mag nog de opmerking erbij gevoegd worden dat het zwaardspelen en zwaarddansen meest uitgevoerd werd in de kleine
steden en in de dorpen. Te Assenede kwamen de zwaardspelers- en dansers uit de omringende gemeenten, Kaprijke, Ertvelde, Wachtebeke en Bassevelde. Dit zou er op wijzen dat
het toen meer een boerenvermaak was, en wij merken inderdaad
op, dat Pieter Bruegel de Oude in zijn etsen dit zwaardspelen
laat uitvoeren door boerenjongens.
Het mag tot eer van ons volk gezegd worden dat de openbare volksvermaken niet louter van lichamelijken aard waren,
in den tijd, die ons bezig houdt. De jongelieden, die te Dendermonde, in alle wijken van de stad de bevolking de vastenavonddagen moesten veraangenamen, deden het ook met het
voordragen van gedichten, evenals de sprooksprekers het deden
bij de edelen en reeds in 1393 bij de vooraanstaande burgers
der stad Brugge, als blijkt uit den aangehaalden rekeningpost.
In 1408 was het al een gewoonte dat jonge lieden te Dender
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monde in het openbaar " goede solacelike ghedichte spele "
speelden :
" Item, also ghecostumeert es van oudts dat te
vastenavond ende daer voren de jonghe liede van der
poort pleghen te speelne goede solacelike ghedichte spele
omme de goede lieden van der poort te verblidene, elc
wyc bi hem selven ende so zy best connen, omme den
prys te hebbene. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1407-1408.
Zelfs op de schutterfeesten traden zangers, voordrachthouders en ook tooneelspelers op. Spelers trokken met het
schuttersgild mee naar de prijskampen voor schutters. In een
15e eeuwsche copie van den beschrijvingsbrief voor het groote
schuttersfeest, dat te Oudenaarde gehouden werd in 1408 en
waarop 45 steden hun schutters stuurden, leest men hieromtrent het volgende :
" Item zo wat ghezelscepe van eenre stede ghelyc
vorseid es tscoenste, friste, solaeselycste esbatement feeste
spel ende solaes maken zullen binnen der vorseide feeste
gheduerende sonder dorperheit, zalmen gheven een zelverin semincle weghende een marck. "
Hs. no 434, Universiteitsbibliotheek te Gent,
fo 97 ro.
De beschrijvingsbrief was tweetalig en de Fransche tekst,
die voorafgaat, bepaalt eenigszins het spel dat men op het
schuttersfeest verwachtte :
" Item est assavoir que quele compaignie qui vienra
de cité, de bonne ville fermée ou priviligiée comme dessus
dit est, et fera le plus bel jeu et esbatement sans vilonnie,
aura ung singe d'argent pesant vij marc. "
Ibid. fo 93 vo.

Het woord spel bedoelt ook nog in de rekeningen van het
tijdperk, waarin bij ons het tooneel tot stand kwam, heel
gewoon muziek.
Wij kregen reeds enkele rekeningposten onder het oog,
die het lieten vermoeden. Hier is er een van 1403-1404 af komstig uit Gistel, die ons daaromtrent niet in twijfel laat :
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speelden op ten Sacramentsdach voor thelich Sacrament,
xij s.
Rekeningen van Gistel, 1403-1404.

Dit spelen vóór het H. Sacrament, waarschijnlijk in den
ommegang, kan bezwaarlijk iets anders zijn geweest dan
muziekspelen.
Hoezeer men op zijn hoede moet wezen om niet al te
lichtvaardig het woord spel op te vatten in de beteekenis van
een dramatische voorstelling kan blijken uit het volgende. In
de stads ekeningen van Kortrijk over 1401-1402 komt de volgende post voor :
" In 'shelich Sacramentsdaghe, ghesent Willemme
van Senay en sinen ghesellen, die ommeghingen metten
Sacramente en daer spelden een spel, vj cannen roets
wyns, iix s. de canne, valent mits draghens, lvj. s. "
Stadsrekeningen van Kortrijk, 1401-1402.
Men zou allicht geneigd zijn hierbij te denken aan een
vertooning met handeling en gesprek, als de volgende post uit
de stadsrekening van Kortrijk over 1415-1416 ons er niet op
wees dat het hier muzikanten geldt :
" Den xxijen dach in wedemaent, ghepresenteert den
Ghesellen van over Leye, van over Beke ende van binder
stede, die ter ordonnancen ghinghen ende speelden voor
't Sacrament up den Sacramentsdach, xij cannen wyns,
mits den draghene, viij 1. xij d. "
Stadsrekeningen van Kortrak, 1413-1414.
2.— Stomme Vertooningen.
Onder de benaming " spel " begreep men ook de loutere
voorstellingen, zonder gesprek of handeling, van een allegorie,
een merkwaardige gebeurtenis of een verhaal uit de H. Schriftuur. Het was al vroeg een gewoonte geworden in de Vlaamsche steden, bij blijde inkomstea en openbare feestelijkheden,
zulke tafereelen te vertoonen op de pleinen en op de hoeken
van straten. De Chronycke van Vlaenderen, in 1724 te Brugge
uitgegeven door Andreas Wvdts, vermeldt, — ongelukkig
zonder aanwijzing van bron — dat, te Gent, in 1301 " alom
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intrede van Philips den Schoone, en in 1329 " de schouwspelen
wierden opgeregt, de straten behangen, de huysen verciert "
bij den intocht van gravin Margaretha, echtgenoote van Lodewijk van Crécy (1).
De oudste mij bekende rekeningpost, waarin sprake is van
stomme vertooningen in processies of ommegangen, is die uit
de stadsrekeningen van Dendermonde over 1376-1377, en
hooger reeds vermeld :
" Item, ghepresenteert, up den vorseiden dach, den
ghesellen die Onze Heere en de apostelen waren, iiij kannen wyns. „
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1376-1377.
In de rekeningen van Oudenburg wordt in 1384 een gilde
van de Apostelen vermeld, die haar medewerking verleent in
de processies (2).
Het gaat hier blijkbaar om groepen van personnages, die
in de processie meegingen en Christus met de apostelen voorstelden.
Dergelijke voorstellingen, waarbij noch gehandeld noch
gesproken werd, kwamen weer voor in de processie van Dendermonde in 13941395 :
" It. gheschinct den ghesellen, die apostelen ende
propheten waren, ende meer anderen, die in den schyn
van Zanten ende Zantinnen ghinghen omme ter vorscreven processie, in hofscheden te verdrinckene : iij s. iiij d. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1394-1395.
Dit medegaan van een groep zwijgende personen, die personages uit den bijbel of de kerkelijke geschiedenis figureerden,
werd reeds in 1399-1400 als een gewoonte beschouwd te
Dendermonde :
" Item, werdt gheschinckt den ghesellen, also van
ouds ghecostumeert es, die apostelen ende propheten
waren, mitsghaders meer anderen die in den schine van
Santen ende Santinnen omme ghinghen in de processie,
in hoefscheden te verdrinken, in al iiij s. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1399-1400.
(1) A. w. I, pp. 413 en 507.
(2) Aldus R. DE WOLF in Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde, XIV (1895), p. 302.
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Dergelijke figuratieve personen gingen eveneens al, vóór
1400, in de processie van 0. L. Vrouw te 's Hertogenbosch,
en wel verkleed, beschilderd en met maskers vóór het aangezicht. In 1378 betaalde de " Illustre L. Vr. Broederschap " voor
" Jhesus hoije ende ,caproen laken xxxvij s. vi d ".
in 1391 voor maskers :
" item gegheven van aengesichten te make liv st. vi d. "
eveneens in 1392 :
" om een aensicht vi pl. "
in 1394 :
" item van de aengesichten te vermaken en van de sceptrum en anderen dat der processie toebehoirde ij schilt.
iij pl. "
in 1396 :
" item om der Coningen aensichten te vermaken ende die
septer v 1/2 scilt. 1 pl. "

in 1399 :
" item den Coningen die met onssen Vrouwe speelde
geschenct ij gelte wens, make xvi pl. "

later weer in 1423 :
" ...ende van des engels aensicht die die starre vuert te
vermaken ende te verwen dairaf te samen gegheven
ij 1/2 guld. xvij pl. "
" item gegheven den xij apostelen, xij propheten, iij Marien, iij clein Engelen, ij Engelen die die silveren kendeleren droeghen, Salvatori Baptisten, Christophoro ende
den clusener, v gulden xij pl. "

Later nog in 1426 :
" Item gegheven Rolof die maelre van onsen aensichten ende andere ghereescappen te vermaken v guld.
xxviij pl. "
Rekeningen van het 0. L. Vr. Gei zootschap
te 's Hertogenbosch (1).
(1) C. R. HERMANS, Geschiedenis der Rederijkers in NoordBrabant. Verschenen zonder naam van schrijver en zonder datum,

p. 88 en vlg.
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Ook te Brugge verschenen voorstellingen in de processie
van het H. Bloed, reeds vóór 1400. Namelijk in de processie
van 1395-1396, als blijkt uit den reeds vermelden post :
" Doe gegheven den ghesellen vanden spele als van
xij apostelen ende iiij evangelisten, die ghinghen voor
thelighe bloed up den dach van den ommeganghe, xviij
s. gr.
Stadsrekeningen van Brugge, 1395-1396, fo 83.
Hier rijst echter de vraag : verbeeldden deze gezellen zelf
de apostelen en de evangelisten of droegen zij slechts geschilderde of gebeeldhouwde tafereelen, waarop de apostelen en
evangelisten afgebeeld werden? Ik zou meenen dit laatste te
mogen onderstellen bij het lezen van het volgende in de rekeningen over 1396-1397 :
" Item doe ghegheven Janne van Hulst ter ghesellen
bouf van der tafele van de xij apostelen en de viere evangelisten te hulpen haerlieder costen die zy hadden op den
dag van den ommeganghe gaende voor thelighe bloed
metter voorseider tafele, xxiiij 1. "
Stadsrekeningen van Brugge, 1396-1397, fo 90.
In hetzelfde jaar 1396-1397 was eveneens in den ommegang te Brugge een voorstelling te zien van het lijden van
Jesus in den hof der olijf boomen :
" Item doe ghegheven Janne van Ghend ter ghesellen
bouf van den hovekine, te hulpen hoerlieden costen die
zy ghedaen hadden om tvorseide hovekin te maken en te
ordineirne ter eere van den heilighen bloede, xxxvj 1. "
Stadsrekeningen van Brugge,1396-1797, fo 90 vo.
Ook deze voorstelling werd, althans aanvankelijk vertoond op een " tafele " als blijkt uit de beide volgende posten,
en zij moet zoozeer de belangstelling van de toeschouwers
hebben geprikkeld dat men het noodig achtte haar tegen de al
te groote nieuwsgierigheid van de bevolking te laten beschermen door een afdeeling van toenmalige politieagenten :
" Ghegeven viij ghesellen screrewetten over de pine
ende moyenesse die zy hadden op den dach van den
ommeganghe plache te makene omme tspel van den
hovekine te doen lidene... "
Stadsrekeningen van Brugge, 1396-1397, fo 90.
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" Den screwetters in hovesheden over de pine ende
moyenesse die zy hadden gaende neffens der tafele ende
den hovekine omme hemlieden te bewaerne ende te
bevredene van den volke, vj 1. "
Stadsrekeningen van Brugge, l 397-1398 7fo 93,vo.
De apostelen, de evangelisten, het hoveken, bleef men in
den Brugschen ommegang nog lange jaren vertoonen. In 13981399 voegde men er bij : het spel van de stad Jerusalem, dat
waarschijnlijk de intrede van Jesus in Jerusalem voorstelde :
" Floreins den Hamere ende sinen ghezellen gaende
met den xij apostelen ende metten spele van der stede
van Jherusalem... "
Stadsrekeningen van Brugge,1398-1399, fo 89,vo.
In 1415 waren dergelijke voorstellingen reeds gestegen tot
het getal van zeven in den ommegang van het H. Bloed te
Brugge.
Deze voorstellingen in de Brugsche processie waren dus,
althans aanvankelijk, slechts " tafelen ", beschilderde borden,
of, waarschijnlijker, gebeeldhouwde groepen, die men droeg.
Zulke " tafelen " zijn nu nog bekend te Brugge, naar mijn
geleerde collega Karel Duflou mij welwillend meedeelde. Men
noemde ze te Brugge " tafelen ", " toogen ", en nu nog noemt
men ze " spelen ".
Te Oudenaarde zal men ze omtrent denzelfden tijd ook
gebruikt hebben. Zij worden vermeld onder den naam " spel "
en zelfs "habatement " (esbatement). Ik kan de volgende vermelding in de stadrekeningen van 1413-1414 niet anders
begrijpen :
" Item den Freren te hulpen tharen coste waert die sy
hadden vanden spele ends habatement, die sy maecten
ter eeren vanden heleghen Sacramente, vj. 1. x s. pars. "
" Item oec de goede lieden van Pamele, die met haren
spele ende habatementen de processie verchierden, x stope
wyns...
Stadsrekeningen van Oudenaarde, 1413-1414.
Te Kortrijk droeg men in 1417-1418 eveneens zulke voorstellingen in de processie, en men duidde ze daar onder een
andere benaming aan :
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" Denzelven dach ghesent den gheselscepe vander
Cornemaerct die de beteekenesse van den coninc van den
Moriaens ende vele andre gheselsceps voort Sacrament
voerden iiij cannen wyns, xxxiij s. "
Stadsrekeningen van Kortrijk, 1417-1418, fo 55.
Dat wij hier te doen hebben met loutere figuratieve voorstellingen blijkt trouwens uit wat vertoond werd in de processie te Kortrijk :
" In Sacramentsdaghe de ghezellen die hemlieden
habituerden omme te gaene voor tsacrament omme den
Sacramente heere te doene, xxxviij cannen wyns, te
wetene den ghezellen van Onser Vrouwen, den ix besten,
den ghezellen vander Cornemaerct, den ghezellen die de
drie Coninghen in exemple stelden, ende der mede omme
ghinghen, den ghezellen van der Dornicstrate, den
ghezellen van buter Dornicpoorte, den ghezellen van
buter Steenpoorte, den ghezellen van buter Rysselpoorte,
den ghezellen van buter Leypoorte, eiken iiij cannen,
ende den speellieden, die voort sacrament speelden,
ij cannen wyns, xv 1. xvij s. vj d. "
Stadsrekeningen van Kortrijk, 1417-1418, fo 51.
Van denzelfden aard lijken mij nog de voorstellingen in
de processie te Nieuwpoort, vertoond gedurende de eerste
helft der 15e eeuw, en vermeld in de volgende posten uit de nu
vernielde stadrekeningen van Nieuwpoort :
" jan Hackette van vermakene thusekin van Bethleem, de annonciacie, tcronement ende andre zaken te
vorziene, 31. 12 s. "
Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1411.
" Den beildemaker van 3 cledren te makene om de
3 doden die gaen in de processie van den heleghen
Sacramente, 40 s. "
Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1417.
" Bi den 3 levenden ende 3 doden ende haren
gheselsceipe sacramentsd. als tspel ghespeild was verterd 31. 18 s. "
Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1419.
" Den ghesellen spelende de legende van Sint Stevene in de processie van den heilighen Sacramente ghegheven omme tvermaken en vernissen van de ornamente,
40 s. "
Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1420.
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Werkelijk dramatisch spel was dit al evenmin, als blijkt
uit den volgenden post :
" Den ghesellen van Sinte Loys ghulde die ooc
aldan omme voerden in de voors. processie tcronement
van onser (Vrouwen ?) gheconsendeerd om hare abilementen te vernieuwene omme dese waerf, 61. "
Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1428 (1).
In verschillende steden voerde men de " tafelen " en ook
de personen, die gezamenlijk een groep of een gebeurtenis
voorstelden, rond op een wagen of een slede. Van werkelijk
dramatisch spel op een wagen of een slede heb ik geen vermelding gevonden.
Te Oudenaarde trokken in 1409 minderbroeders in de
processie sleden voort. Op die sleden werden voorstellingen
vertoond met personages, die rollen droegen, beschreven met
spreuken ; en in 1422 vertoonden twee wijken van dezelfde
stad, volgens de rekeningen, " stomme vertooningen up eenen
schavaute " bij het voorbijtrekken van de processie (2).
In 1436 vertoonde men te Ieperen " spelen van ystorien "
en " tooghen " op wagens en sleden (3).
Hoewel het woord " spel " erbij staat, zal dit waarschijnlijk slaan op loutere voorstellingen, waarbij noch gehandeld
noch gesproken werd. De woorden " ystorien " en " tooghen ",
steeds in deze beteekenis gebruikt, zijn hierbij van beslissenden aard.
In 1440 stelde men te Brugge allerlei " tooghen " voor uit
het oud en nieuw testament ter gelegenheid van de intrede van
Philips van Bourgondië. De reeds meer vermelde Kronijk van
Vlaanderen, uitgegeven door Wyts geeft er een uitvoerige
beschrijving over, en de stadsrekeningen vermelden ervan :
" Omme de spelen ende ystorien die achter strate
ghemaect waeren ende aldierghelike de mareminnen,
zeeredders ende andere beilden... "
Si adsrekeningen van Brugge, 1440.
F

(1) Deze uittreksels werden mij destijds welwillend meegedeeld

door E. H. Dupont, nu pastoor te Nieuwpoort.
(2) VAN DER MEERSCH in Belgisch Museum, VI, p. 382.
(3) Zie A. VAN DEN PEERENBOOM, Ypriana. Brugge, 1881, V,
p.111.
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Vijf jaar nadien, in 1444-1445, verleent de stad geschenken aan
" den ghonen die hier best stomme personage speilden upten dach van den heilighen bloede... "
Stadsrekeningen van Brugge, 1444-1445.
In de stadsrekeningen van Brugge over 1454-1455 komen
nog vermeldingen voor omtrent zulke toogen, bij de inhuldiging
van den dauphin :
" Item, betaelt den stedemeesters over haerlieder
pine ende moeyte die zy hadden om de spelen in ordonnantie te stellene...
Item, betaelt diversche dekens te hulpe van hare
costen die zy hadden als myn geduchte here jn quam
by cause van den stomme personnage... "
Stadsrekeningen van Brugge, 1454-1455.

Iets van denzelfden aard werd herhaaldelijk gedaan te
Aalst van het midden der 15 e eeuw af. Laat ik slechts volgende
posten aanhalen :
Item (op den zelven dach van der processie) speelden
de ghesellen vander Pontstraten ende vander Soutstraten,
elc op hen zelven, zuverlike spelen met levende personaigen van diverssche santen en santinnen, hemlieden
ghegheven in hulpe tharen costen, iij 1. "
Stadsrekeningen van Aalst, 1451.
Op den dach vander voorseide processie, zo speeldén de ghesellen vander steden diverssche spelen ende
monstranchen op stelling hen van gheestelike materien
ende met zuverlike levende personagen in elke straten,
ghegheven hemlieden in hooischeden in hulpen thueren
costen, te wetene den ghesellen vander Molenstraten xl s,
item vander Pontstraten xx s, item vander Nieustraten
xx s., item vander Capellestrate xx s., ende vander
Cattestrate xl s, comt al te zamen vij p. p.
Stadsrekeningen van Aalst, 1455.
" Ghegheven den ghezellen vander stede van
diversschen zuverlicken figuren die zy toochden in huere
straten op den heylighen Sacramentsdach ende op den
dach vander processien, xxxvj s. "
Stadsrekeningen van Aalst, 1464 (1).
(1) Zie V. D ' HONDT, Geschiedenis van het Tooneel te Aalst.
Aalst, 1908, p. 15 en vlg,
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Nog een twintigtal vermeldingen van stomme vertooningen zou ik kunnen meedeelen uit de 15 e en de 16e eeuw. En er
zou verder nog kunnen gewezen worden op de beschrijving
van de luisterrijke processie te Antwerpen in 1520, die Albrecht
Durer in zijn Reisboek gaf. Wij zouden er niets nieuws
meer uit halen. Laat ik alleen nog wijzen op de verschillende
benamingen, waaronder de stomme vertooningen voorkomen. Men noemt ze " diverssche spelen en monstranchen op
stellinghen " in 1455 te Aalst, " bethoogynghe van diverschen
historien jn stomme personagien die ghetoocht waren... " in
1456 te Brugge, " staende speellen " in 1471 te Aalst en
in 1500 te Gent, " figure ende personnage die ghetoocht was "
in 1475 te Brugge. Omtrent de onderwerpen, welke men aldus
uitbeeldde kan de volgende post uit de stadsrekeningen van
Mechelen over 1492 ons nog eenige inlichting verschaffen :
" Item bet. Bouwen van der wyct van de stadsspelen
te repareeren. Te weten den coninx Davids wagen
gerepareert, ende Arons roede acht. gestoffeert. It. den
maeghden bergh gestoffeert en Bethleem boven vermaeckt.
It. de besnydenisse gebetert en gestoffeert. It. den Reese
en Beyaert gestoffeert. It, aan onse Vrouwe spel en tdal
van Josaphat. It. de roede van Yesse, cost alle op
iiij 1. x st. vj den. "
Stadsrekeningen van Mechelen, 1492 (1).
Ten slotte zij hier nog herinnerd dat aan die vertooningen
soms een buitengewone zorg werd besteed en dat ze weleens
zeer grootscheeps waren opgevat. De " toogen " in 1458
gehouden te Gent ter gelegenheid van de intrede van Philips
den Goede zijn genoegzaam bekend : gaf men niet bij deze
gelegenheid o. m. een voorstelling van het Lam Gods der
gebroeders van Eyck geheel in levende personages op een
stellage van drie verdiepingen opgetimmerd op den Poel?
Tot nog toe zagen wij hoe heilige personen en gewijde
gebeurtenissen ten onzent vertoond werden in de processies
(1) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Geschiedkundige Aanteekeningen rakende de Sint -Jans-Gilde, bijgenaamd De Peoene. Mechelen,
1862, p. 16.
Verst. 1922
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ofwel door geschilderde of gebeeldhouwde voorstellingen
ofwel door levende personen, die zwijgend gingen of op een
wagen werden rondgevoerd.
Het is mogelijk dat in eene of andere processioneele voorstelling ook gesproken werd, zooals dit nog het geval is in de
boetprocessie te Veurne, die echter niet uit de middeleeuwen
dagteekent (1).
Dit kan het geval geweest zijn te Delft in 1400, waar
klerken betaald werden voor het schrijven van " sproken "
voor de processie. Deze sproken waren waarschijnlijk de
verzen, die moesten opgezegd worden door de personages.
Misschien waren het echter niets meer dan de spreuken, de
opschriften op papierrollen door de personages te dragen (2).
Het ging ten onzent dus geheel anders dan in Engeland,
waar men werkelijk speelde op de wagens in de processies.
Slechts uit vrij laten tijd vond ik vermeldingen, die eenigszins
het vermoeden zouden kunnen wekken dat in de processies
dramatische vertooningen voorkwamen. Ze dagteekenen uit
het midden van de 15e eeuw.
De eerste, van 1450, komt voor in den aanvang van een
ordonnantie omtrent de aloude processie van 0. L. Vrouw van
Jesse te Delft :
" In den eersten als die Processie van den Ghilden
en van den spele gheleden is,,. (3). "
De stadsrekeningen van Veurne over 1451 geven ons de
tweede. In dit jaar werden daar de " archiers " of schutters van
Oostduinkerke betaald
" Den zelven [archiers van Oostduinkerkej noch ten
title dat zy tocheden ende speilden in vorscrevene processie den passie van Ste Sebastiaene, 1 kanne wyns te
vij s. de stoop, comt xlviij s. "
Stadsrekeningen van Veurne, 1451.
Een derde is de volgende van 1456-1459 over Dender
mondsche gezellen, die eveneens " speelden " in de processie.
(1) Zij ontstond in de 17e eeuw.
(2) Zie THUS in De Katholiek, 1905, p. 354.
(3) Aangehaald door THUS in De Katholiek, 1905, p. 358.
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gheneuchte die zy maecten in de processie, die speelden
de offerande van de iij coninghen, ende over nieuwe habite
die se maecten, iiij s. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1456-1457.

Uit deze teksten zou men, met eenige stoutmoedigheid,
kunnen opmaken dat in het midden van de 15 e eeuw reeds
dramatische handeling werkelijk binnengedrongen was in de
processioneele vertooningen. Wij zagen echter reeds hoe men
omzichtig moet omgaan met de benaming " spel ". Men mag
er niets meer uit ophalen dan er in is. De drie aangehaalde
teksten spreken, alle drie, van " spel " en " spelen '' zonder
meer, en het spel kan een " tafele " zijn geweest of een stomme
vertooning van personages, te voet gaande of rondgevoerd op
een slede of wagen. Trouwens het woord uit de rekening van
Veurne : " dat zy tocheden " zou dit zeer laten ve -moeden.
Het duurt tot 1494 eer wij een rekeningpost vinden,
waarin sprake is van een werkelijke handeling in de processioneele vertooningen. In dit jaar vertoonde men, in de processie van 0. L. Vrouw te 's Hertogenbosch, aldus een
Aanbidding door de koningen :
" Onsen coster van den scargen te dragen op die
merkt onder die sterre, daer men onse lieve vrouwe op
setten, doe die iij coningen daer offerden, ij s. "
Rekeningen van de Illustre L. Vrouw-broederschap, 1493-1494 (1).
Dramatische handeling drong dus maar door in de processies in een tijdperk, waarin reeds heel de Nederlanden door de
tooneelspelen in zwang waren. De processievertooningen hebben dan ook geen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
de geestelijke spelen. Zij ontwikkelden zich naast deze spelen.

3. — Tooneelspelen.
Uit het voorafgaande heeft men kunnen opmaken dat wij
niet steeds te doen hebben met werkelijke tooneelspelen, telkens

(I) C. R. HERMANS, a. w. p. 96.
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spele ",
Welke zijn nu de oudste rekeningposten, waaruit het
opvoeren van tooneelstukken wel blijkt ?
A.

WERELDLIJK TOONEEL.

De oudste vermelding geldt een " Spel van Stragengys ",
opgevoerd te Oudenaarde in 1373. Dit spel was denkelijk een
dramatische omwerking van een gedicht over de avontuurlijke
lotgevallen van den heer van Trazegnies. Het opvoeren van
dit spel heeft te Oudenaarde aanleiding gegeven tot bloedige
twisten, die door het gerecht beslecht moesten worden. Aldus
is deze vertooning tot onze kennis gekomen :
" Item, jan van den Brouke ghewyst in drie waerf
lx 1., d eene omme dat hi wonde bi nachte in felleden
ende in evele met j messe Stevyn Breidele, item d andere
dat hi wonde Neesen, Stevyns Breidels dochter, die haren
vader bescudde; item, ten derde omme dat hi wonde al
met j messe t Sen Pens ende met nachte die oec int
ghesceed was ende t welke il gheviel int spel van Stragengys, hier af pais ghemaect bi beeden van goeden lieden
omme xlviij 1. "
" Item, Willikin Frans bastaerd van der Straten,
ghewyst in iij 1. omme dat hi slouch met de vuust eenen
Hannekine van der Wostine int spel van Stragengys, daes
myns heeren recht af es xxxvij s. vj d., partien xv s.,
scepenen v s. ende van borchgrave ij s. vj d., ontfaen
myns heeren deel xxxvij s. vj d. "
" Item, van Zegheren van Lantackere die ghewyst
was in de boete van lx. 1, omdat hi wonde met j mese, bi
nachte, in felleden ende in evele, Janne van den Brouke
fs Pieters int spel van Stragengys, pais ghemaect
omme xj 1. "
Baljuwsrekeningen van Oudenaarde,
20 Sept. 1373 — 9 Januari 1374.
Een zelfde spel kwam later nog ten tooneele te Dendermonde in 1447 :
" Betaelt den ghesellen die speelden tspel van Tresingis, iij s. gr.
Studsrekeningen van Dendermonde, 1446-1447.
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In de stadsrekeningen van Gent van 1377 komt een uitvoerige post voor omti ent " de cost van den boerde upden coerenaerd ende vander andre feeste die daer ghehouden was ".
Plaats en tijd van deze vermelding zijn wel suggestief : zijn niet
onze oudste sotterniën uit de Gentsche streek en van dezen
tijd ? En komt het woord boerde niet voor als titel van een
paar van die sotternieën : " Eene softe boerde ende eene goede
sotternie van.,.. " Doch uit de opgave van de onkosten gedaan
voor deze boerde blijkt dat wij hier eigenlijk het woord in zijn
etymologische beteekenis op te vatten hebben : ni. als een
spiegelgevecht :
"... It. vanden kisten te makene ende de coerenaerd
te verslane, 23 s. 11 d. gr.
" It. 2 mesake, 6 gr.

It. de coninc ende 15 van sinen ghesellen eiken
17 daghe, vanden messe te soukene inde port, uten stallen
te draghene, van ladene, ontladene ende breedene, ende de
plaetse nachts te wachterve. It. 8 vremde ghesellen, eiken
12 daghe. It. 6 vremde ghesellen, eiken 8 daghe. It. 5
ghesellen, eiken 4 daghe, ende hem 3, eiken 3 daghe, som
4 gr. ende som 5 gr. sdaghes, comt 81. 11 s. gr.
" Item 2100 stroos, tonders 26 gr... "
Stadsrekeningen van Gent, 1377.
Een spel van ridderlijke avonturen, in den trant van de
bewaarde abele spelen, moet geweest zijn het stuk van Amys en
Amelis, dat opgevoerd werd op den Burg. te Brugge in
14121413 :
" Ghegheven den ghesellen die dat spel speilden
in den buerch van Am ys ende van A neus te hulpen
tharen costen, x i) L `par.
Stadsrekeningen van Brugge, 1412-1413, fo 78.
Een stuk met historisch onderwerp, doch misschien met
niet minder avontuurlijken inhoud was het spel van den slag van
Woeringen, vertoond te Leuven in 1421.
De rekeningen, die het vermelden, deelen ons nog een en
ander mee over het daarbij gebruikte decoratief.
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" Item, ghegeven meester Janne van der Bruggen
van den geremte te maken en weder af te doene op
Sinte Peters Kerckof, daermen op speelde van den stride
van Woerinc, iiij dagen, xx plecken. "
" Item, Gorde den Ledermaker, van leder bomen op
te stellen totten voorscreven gerempte, iij pl. "
" Item, janne Creyter van xxx alboemen scalen daer
op te leggen omme op te gaen, vij pl. "
Stadsrekeningen van Leuven, 1421, fo 30.
In 1422 doet men te Brugge een betaling aan
" Jorisse van den Moortele ende zinen ghesellen te
hulpen den costen die zy hadden doe zy spel hilden up
de buerse. "
Stadsrekeningen van Brugge, 1421-1422, fo 98.
De aard van dit spel blijkt niet uit den tekst. In verband
echter met den betrekkelijk laten da:um, zou men gerechtigd
wezen hier te denken aan werkelijk tooneelspel, op het .openbaar plein voor het huis " van der borse ", plein waar ook de
geldhandel gedreven werd. Men zou des te meer geneigd wezen
te denken aan werkelijk tooneelspel, als men verneemt dat in
hetzelfde jaar te Brugge, Everkin, een dichter uit Gent, er
beloond werd :
" Ghegheven eenen dichter gheheeten Everkin van
Ghendt... "
Stadsrekeningen van Brugge, 1421-1422, fo 88.
In deze jaren worden meer vermakelijke vertooningen
vermeld.
In de eerste plaats op de feestelijkheden van de schutterijen. Ik sprak reeds van den beschrijvingsbrief, die de schutters in 1408 naar Oudenaarde noodigde en waarbij in het
vooruitzicht gesteld werd dat het schuttersfeest zou opgeluisterd
worden door esbattementen. Wanneer ietwat later, in 1422, de
schutters van Oudenaarde optrokken naar het schietspel te
Kortrijk, lieten zij zich vergezellen door de " goede lieden van
den esbattemente " (1). Toen op hun beurt, in 1428, de schut(1) Dr. D. J. VAN DER MEERSCH, Kronyk der Rederykkamers van
Audenaerde. Belgisch Museum, 1842, p. 384.
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ters van de St. Jorisgilde van Herzele naar Oudenaarde gingen,
werden zij vergezeld door " ghesellen van den esbatemente ",
die te Oudenaarde " ghenouchte " bedreven (1). De gezellen
van Oudenaarde trokken in 1426 naar Duinkerken " omme daer
te spelene ende embatement te doene, naer tinhauden van haerlieden ordonnance [kaerte], dewelcke wonnen twee juweelen,
die zy der stede presenteerden " (2).
Van esbatementen is er nog sprake in de stadsrekeningen
van Loo over 1429 :
" Sondaghs vóór vastenavond, waeren gepresenteert Charelse van Pollinchove met haeren ghezellen,
die abbatement maecten binder stede, ij kannen wyns
van x s. den stoop, valet xl s. "
Stadsrekeningen van Loo, 1429.
Ik ben er niet stellig van overtuigd dat al deze vermeldingen van esbatementen doelen op blijspelen, op werkelijke
tooneelspelen. De teksten zeggen het niet nauwkeurig. Het kan
best dat, in vele gevallen, niets anders bedoeld zijn dan vermakelijkheden van allerlei aard. Doch onder deze vermakelijkheden waren waarschijnlijk dikwijls tweespraken en zelfs
kluchten en kleine blijspelen.
Trouwens, het woord " esbattement " had, naast de beteekenis : blijspel, ook de neutrale beteekenis van spel. Dit kan
blijken uit den oproep, dien de spelers van Oudenaarde in 1429
ontvingen van die van Mechelen " ten esbatemente gheordineert up de bliscap van Onzer Vrauwen " (3). En nog uit het
feit dat twee jaar later, in 1431, de " gezellen van den ebatte-.
mente van Gent " deel nemen aan de processie van het
H. Sacrament te Oudenaarde met een vertooning op een
wagen (4). Onder de benaming u esbatement " begreep men dus
zelfs geestelijke vertooningen.
Op vastenavond zocht men niet uitsluitend zijn vermaak
in blijspelen. Ook in meer ernstige, in " abele " spelen. Te
(1) Aldus FR. DE POTTER, Geschiedenis van de Gemeenten der
Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, A. Suffer, Ve reeks, Il e deel, p. 61.
(2) Dr. D. J. VAN DER MEERSCH, t. a. p., p. 385.
(3) IBID., p. 387.
(4) IBID., p. 386.
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Arnoute " op vóór de halle (1).
In 1434 voerde men twee spelen op te Oudenburg op het
marktplein " teen van broeder Janne ende Landre van den ver.
loorne coninc " (2).
In hetzelfde jaar speelde men er op vastenavond een " spel
ten waghene " vóór de halle (3). Naar den aard van dit spel
kunnen wij kwalijk gissen.
Het Rolandslied verleende het onderwerp van een stuk,
opgevoerd in 1444 te Deinze : " 't spel van den wyghe van
Ronchevale " (4).
Eveneens uit de ridderromans haalde men de stof voor het
eerste wereldlijk spel, dat de stadsrekeningen van Aalst vermelden, en dat een zeer romantischen inhoud moet gehad
hebben. Op Pinksteren van het jaar 1461 speelde men te Aalst
op een stelling een spel
" van den feeten van wapene die 't Kint van Aelst
van zinen leven ghedaen hadden in Heyenisse ende
elders, ende hoe hem de Keysere van Rome verleent
hadde tsweert ende den scilt, 61. "
Stadsrekeningen van Aalst, 1461 (5).
Dr. Worp spreekt in zijn bekend werk, I, p. 53, van een
rekeningpost van Deventer uit 1470, waarin sprake is van een
spel van " Lysken dat sie enen man hebben wolde die nae den
harnasche roecke ".
Te Deinze speelt men in 1483 een spel van " Florysse
ende van Blanchefloere " (6).
(1) Vermeld naar de stadsrekeningen van Deinze door A. DE
VLAEMINCK in C. P. Serrure's Vaderlandsch Museum, V (1863), p. 11.
(2) Volgens een deel van een post uit de stadsrekening van Oudenburg, aldus medegedeeld door R. DE WOLF in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1895, p. 303.
(3) Id. ibid.
(4) Meegedeeld naar de stadsrekeningen van Deinze door A. DE
VLAEMINCK in Serrure's Vaderlandsch Museum, V (1863), p. 11.
(5) VALERIUS D 'HONDT, a. w., p. 25.
(6) Meegedeeld naar de stadsrekeningen van Deinze door A. DE
VLAEMINCK in C. P. Serrure's Vaderlandsch Museum, V (1863), p. 11.
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Hiermede is het lijstje volledig van de oudste vermeldingen van wereldlijk tooneel in de rekeningposten, die tot mijn
kennis kwamen. Deze vermeldingen zijn niet talrijk. En dit is
licht te begrijpen : de 15 e eeuw was de eeuw der misteriespelen. In de 16e eeuw zal de verhouding omkeeren. Reeds op het
einde van de 15e eeuw begint men mythologische en allegorische vertooningen te geven : de moraliteiten komen dan in
zwang.
B.

GEESTELEJKE SPELEN.

Het is bekend dat de geestelijke spelen allengerhand
gegroeid zijn uit kerkelijke dramatische voorstellingen, waarvan
een kern ligt in de liturgische handelingen, zooals er nu nog
voorgeschreven worden in het Missale, het Pontificale en het
Caeremoniale Episcoporum. Men begon de gebeurtenis zelf
voor te stellen, die de ceremoniën slechts figuurlijk aanduidden. De lessen, de evangeliën, de wisselzangen tusschen den
koorleider en het koor, de arttiphonen en vooral de tropen
bevatten eveneens kernen van dramatische handeling : zoodra
men bij het zingen bewegingen voegde, kwam men tot dramatische handeling. Zoo ontstoncl uit de liturgische ceremoniën
en gezangen het kerkelijk tooneelspel, en daaruit het miste
riespel.
Alleen met hetgeen men in de liturgische boeken uit de
oude Nederlanden daaromtrent te lezen vindt, zou men verscheidene stadiën van dezen ontwikkelingsgang kunnen vastzetten. Ik heb dit reeds elders aangetoond (1). Hier wil ik alleen
er nog op wijzen hoe de rekeningposten deze opvatting van de
wording en ontwikkeling van ons geestelijk tooneel komen
verstevigen.
In een Ordinarius van de kathedraal te Utrecht, waarvan
het oudste gedeelte dagteekent van omtrent 1220 (2), is reeds
sprake van vergoedingen gegeven aan den leider van kerkelijke
(1) Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van de
Middeleeuwen. Uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Gent, 1912, en De Geestelijke Spelen in de Middeleeuwen. Antwerpen, 1914.
(2) Zie Prof. G.
kunde, XXII, p. 309.

KALFF,

in het Tijdschrift voor Taal- en Letter-
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vertooningen. De Theodericus de Randenrode, die hierbij vermeld wordt, stierf in 1247, en de uitgave werd dus vóór dit
jaar gedaan :
" bonus Theodericus de Randenrode, maior praepos.
Traiect., qui de consensu decani et capituli instituit officium, qualiter in Epiphania stella ducetur, et in Palmis
ymago Christi in asino equitabit, et in ascencione Domini
dominica ymago adscendet, deputans rectori dicti operis
pro labore xij maldr. siliginis et xxiiij amas cervisiae,
perpetuo de praepositura ministrandas (1). "
Hieruit kan blijken dat in de 13e eeuw in den dom te
Utrecht half-liturgische, half-dramatische vertooningen gehouden werden : op Driekoningendag gingen de koningen met de
ster, op Palmenzondag voerde men een Christusbeeld op een
ezel rond, op 0. L. Heer-Hemelvaartsdag werd de herdachte
gebeurtenis in de kerk voorgesteld door het ophalen van het
Christusbeeld.
Dramatische vertooningen met handelende personages
vind ik het eerst vermeld in een rekeningpost van de stadsrekeningen van Dendermonde uit 1391-1392. Het gaat daarin over
een vertooning van Jesus' verrijzenis :
" Item was ghegheven den ghesellen die t spel van
der verryssenesse Ons Heeren speelden in de Paeschdaghe... ij s. ix d. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1391-1392.
Waarschijnlijk hebben de uitgaven aangegeven in den volgenden post, uit de stadsrekeningen van Leuven over 1392-1393,
betrekking op een tooneelspel, waarin het leven van Maria
vertoond werd, dicht bij de kerk :
" Item, gegeven Heine Boudens van den gote te
stoppe ane den Kerchof daer men spelde spelde, in onser
Vrouwen dagen, lestlede, ende ome de gote weder te
maken, 10 stuvers payements. "
Stadsrekeningen van Leaven, 1392-1393, fo 44.

(1) W. MOLL, Kerkgeschiedenis in Nederland vóór de Hervorming, Utrecht, 1869, tweede deel, 3e stuk, p. 220.
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In 1398-1399 vertoonden de priesters te Damme in de
0. L. Vrouw-kerk een geestelijk spel, waarschijnlijk een Driekoningen-spel :
" Betaelt present wyn in laumaend. Eerst den xiijen
dach ghesend den priesters van onzen Vrauwenkerke,
die in spil speelden in, de voors. kerke iiij kannen wyns
van iiij gr. de stoop. "
Stadsrekeningen van Damroe, over 1398-1399; fo 30.

Het meest geliefkoosd onderwerp van geestelijke spelen
blijkt aanvankelijk te zijn geweest de verrijzenis van Jesus. De
Paaschdag,waarop de opvoering ervan plaats greep, is de voornaamste kerkelijke feestdag, en hier, zooals in Frankrijk en in
Duitschland, zullen de oude liturgische ceremoniën zich het
eerst op dien feestdag ontwikkeld hebben tot een kerkelijk
spel, waarvan het z.g. Maastrichtsch Paaschspel een kenschetsend voorbeeld is.
Ten jare 1399-1400 was het reeds een gewoonte te Dendermonde om de vier jaar de verrijzenis van Jesus op te voeren
op het kerkhof :
" Item also ghecostumeert es dat men telkens iiij jaren
of so hier pleecht te speelne ons liefs Heeren verrysenesse, up t Kerchof, leerde devotelyc met vele ghesellen
daer mede spelende ende elc t sine segghende ende
bewysende, es te wetene dat men dien [dach] pleecht te
ghevene uut hoofdscheden van der poort weghen, omme
mede te ghane theeren in den wyn, alsoet nu gheschiede,
ende was hem ghegheven bi rade ende wete van scepenen, vj s. gr.
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1399-1400.

In 1400-1401 speelde men een verrijzenisspel in de kerk
te 's Gravenhage :
" Item, des manendaghes, in die paeschheilighe
daghe, mynre liever Vrouwen gegeven in hoir selfs hand,
ende sy voirt geven soude den gesellen, die ons Heren
verrisenisse in der kercken gespeelt hadden, ij gelr, guld. "
Rekeningen

van de Graven van . Holland, van

S. Victor 1400..– S. Bertelm. 1401, art. " Mire
Vrouwen in hoir selfs hant " (1).
(1) H. VAN WYN, a. w., p. 356.
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Ook te Deinze werd op Paaschdag van 1400 een verrijzenisspel vertoond. Doch, terwijl te Dendermonde en te 's Gravenhalte die vertooning werd gegeven door burgers op het
kerkhof of in de kerk, waren het te Deinze nog steeds de
kerkbedienaars, die voor de vertooning zorgden :
" Item den ghesellen vander kerken die de Verisenesse speelden in de Paeschdaghe, te Deinze, ghesend in
hovesheden xxiiij s. par. "
Stadsrekeningen van Deinze, 1399-1400.
Het vertoonen van de verrijzenis wordt verder nog vermeld in de stadsrekeningen van Deinze in 1431, 1436, 1445,
1448, 1450, 1456, 1462, 1465, 1471, 1473 en in volgende jaren.
In 1473 deelt men mede dat het spel vertoond werd " voor de
halte ".
In 1400-1401 speelden gezellen op het schepenhuis te
Mechelen een stuk, waarvan de inhoud in verband stond met
het leven van 0. L. Vrouw :
" Corts na deze ommegang van 1400-1401 wierd
jaerlyks een spel van onzer lieve Vrouwe gespeeld op het
schepenhuys ten by wesen van de magistraat, ende de
gesellen die het selve speelden wierden gegeven iiij stoopen wyns en alle de becostingen wierden betaeld door
de stads ".
Stadsrekeningen van Mechelen, 1400-1401 (1).
Te Gistel waren het de koster, de zangers, de misdienaars,
die in 1403-1404 een Driekoningenspel vertoonden in de kerk :
" Op onzen Vrouwendach ter Lichtemesse, ghesonden de ghesellen van den khore van de kerke van Ghistelle, als zylieden spel speelden van de offerande van
de iij Koninghen, iij kannen wyns, xlviij s. "
Stadsrekeningen van Gistel, 1403-1404.
Drie jaar nadien, in 1408, wordt te Gistel een verrijzenisspel opgevoerd door een groep spelers, die kortweg " gezellen "
genoemd worden. Waren deze gezellen nog de " ghesellen van
den khore " alleen, of waren het reeds burgers, die niet van de
kerk af hingen ?
(1) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, a. w., p. 10.
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Verrissenisse, in hooischeden, xxxvj st. "
Stadsrekeningen van Gistel, 1407-1408.
In 1405-1406 speelden de priesters te Oudenburg te zamen
met burgers een geestelijk spel :

" It. upten xsten dach van laumaend an wine ghesent
den prochiepapen van Oudenburch, den clercken van
der kercke ende andre ghesellen die hier j. spel speelden
ij k. rynschs wyns te vj s. par. den stoop, somma xxiiij s."
Rekeningen van Oudenburg, 1405-1406 (1).
Te Nieuwpoort speelde men in hetzelfde jaar een verrijzenis-spel :
" Den ghesellen die speelden ons Heeren Vrisenesse...

Stadsrekeningen van Nieuwpoort, 1405-1406 (2).
Te Dendermonde wordt weer in 1407-1408 een verrijzenisspel vertoond, en ditmaal door " gezellen ", welke niet
nader aangeduid worden, waarschijnlijk door een groep burgers :
" Item was ghecostumeert bi rade van den hoeghen
bailliu ende van scepenen den ghesellen die in de paeschdaghe zeer devotelyc met allen den apparisien speelden
de Verrysenesse Ons Heeren, in hulpen haren costen
xiij s. iiij d. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1407-1408.

Het was bepaald een gezelschap van kunstlievende burgers, die in 1408-1409 te Tielt een stuk vertoonden van de
martelie van de H. Agatha :
" Item verteerd te Jans Wielmakers, als de ghezellen
vander stede hadden ghespeelt de Passie van Sente
Aechten by den ba illiu, scoutheete ende scepenen... in
verlichtinghe van haren costen, iij 1. xij s. par. "
Stadsrekeningen van Deinze, 1408-1409.
(1) E. FEYS & D. VAN DE CASTEELE, Histoire d'Oudenbourg.
Brugge, 1873, II, p. 228.
(2) Rekeningpost mij welwillend meegedeeld door E. H. Dupont.
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Voor de eerste maal ontmoetten wij hier de benaming
" ghesellen vander stede ", die misschien gebruikt wordt als
tegenstelling met een gezelschap van rondreizende beroepsspelers.
Weer zijn het priesters, die in 14091410 te Dendermonde
een geestelijk spel spelen in de kerk zelf :
" Item, ghegheven den heeren vander kerken in
hooischeden te verdrinckene als sy een goed geestelyc
spel ghespeelt hadden in de kerke, xvj d. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1409-1410.
Hetzelfde jaar spelen ook de priesters met kerkbedienden
een verrijzenisspel in de kerk te Damme :
" Den xix dach in spuercle ghesent den priesters
ende andren ghesellen van der kerke, doe zy ghespeelt
hadden in de voors. kerke ons Heeren verisenesse ij kannen wyns. „
Stadsrekeningen van Damme, 1409-1410.
Te Dendermonde blijven in 1412-1413 de priesters nog
de traditie getrouw en spelen met de kerkbedienden het
verrijzenisspel :
" Item, es eenen langhen tyd ghecostumeert dat
telkens iiij ofte v jaren de priestren ende de ghesellen van
der kerken pleghen te speelne tsmaendaghes in paeschdaghe de verrysenesse Ons Heren, metten vertoeghenesse
van vele andere dinghen daartoe dienende, zeer eersaemlyc ende herde devotelyc, so sy nu daden, de welken was
ghegheven in hulpen den costen van den stellinghen ende
anders, maer plaech vele meer te zijne, in al iij s. iiij d. gr."
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1412-1413.
Doch in hetzelfde jaar zijn het burgers alleen, die aldaar
een spel bezorgen van 0. L. Vrouw-Hemelvaart, naar oud
gebruik :
" Item, es ghecostumeert dat telken iiij of v jaren
met tOnser Vrouwen ter Dycpoorten, up Onser Vrouwendach Assumptie, de jonghe lieden van die poort, ter
eere van Gode ende zyner liever moeder, pleghen herde
devotlyc, met groeter solempniteyt te speelne de Upvaerd
van Onser Liever Vrouwen, zo zy nu daden, den welken
men ghaf, in hulpen haeren stellinghen te maken ende
den anderen costen v s. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1412-1413,
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De eerste vermeldingen van passiespelen komen in mijn
nota's slechts voor bij het jaar 1428 r-- dus vrij laat. In dit jaar
vertoonde men het lijden van Christus te Lier en te Loo. In de
eerste stad deden de gezellen van de kerk, in de tweede deden
het, denkelijk, een groep burgers, die zich daartoe vereenigd
hadden.
Wat Lier betreft, bezitten wij voorloopig slechts een vermelding naar een rekeningpost in een oude kronijk uitgegeven
door J. F. W(illems) :
" Voor ierts dient te weten dat in den jare 1428 het
spel Bespeelt wiert, ende wirt doen gegeven den gezellen
van der kercke, die het spel van de Passie ghespeelt hadden, om haere costen te helpen draeghen, 10 stuyvers
grooten. "
Belgisch Museum, VIII (1844) p. 291.
" Den xsten dagh in de voorscreve maend (meye)
gepresenteerd den ghezellen die speilden in personagen
een spel van der Passien Ons Heeren, hem waren ghezent
iiij kannen wyns van v st. den stoop, valet xl st. "
Stadsrekeningen van Loo, 1428 (1).

Van dit tijdstip af komen de passiespelen veelvuldig voor
in de rekeningen van vele steden en dorpen. De vertooning van
de passie gaat meermalen samen, zooals in de oude kerkelijke
spelen, met de vertooning van de verrijzenis.
Naast de misteriespelen betreffende het leven en het lijden
van Christus, komen hoe langer hoe meer de heiligenspelen in
zwang in den loop der 15 e eeuw.
Uit reeds vermelde rekeningposten blijkt dat betrekkelijk
vroeg vertooningen uit Maria's leven op het tooneel verschenen : nl. te Leuven in 1392-1393, te Mechelen in 1400-1401, te
Dendermonde in 1412-1413. Verder speelde men te Geeraardsin 1415-1416 de Purificatie van Maria :
" Ghegheven ter feeste in Onser Vrouwen daghe,
als de priesters 't spel speelden vanden messeganghe van
Onser Vrouwen ende van Ons Heeren geboorte, te
hulpen te hueren coste waert ; overal xvi st. "
Stadsrekeningen van Geeraardsbergen,
1415-1416.
(1) E. VAN DER STRAETEN, a. w. II, p. 136.
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In Arnhem vertoonden in 1419 de schoolkinderen " onzer
vrouwen spel " ter eere van den nieuwen burgemeester (1).
In 1426-4427 speelde men opnieuw te Dendermonde de
Hemelvaart van Maria :
" Ghegheven te alf ouxte den ghesellen die op onser
Vrouwendach speelden ter dycpoorten Onser Vrouwen
upvaert, in hulpe haren cost v s. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1426-1427.
Te Tielt vertoont men eveneens de Purificatie van 0. L.
Vrouw, in 1429 :
" Item, ghesend den ghesellen die 't spel speilden van
der purificatie van Onser Vrouwen, ij kannen rynsch wyns,
te ix s. den stoop, beloopt xxxvj s. par. "
Stadsrekeningen van Tielt, 1429.
In 1429 speelden de gezellen van Mechelen een 0. L.
Vrouwspel, op den vierden Paaschdag :
" Ghegheven der vrouwe in den beer van harer
camere dat onze heren daer laghen doen men ons Vrouwen spel speelde...
Stadsrekeningen van Mechelen, 1429 (2).
Welk juist het onderwerp was van dit 0. L. Vrouwspel
te Mechelen, leert ons een post uit de stadsrekeningen van
Oudenaarde over 1429. De " gezellen " van Oudenaarde —
nog steeds wordt het woord rhetoricakamer niet genoemd —
werden uitgenoodigd door die van Mechelen " ten esbatemente,
gheordineert up de bliscap van Onzer Vrouwen " (3).
Het volgende jaar, in Augustus, werd een wedstrijd gehouden te Mechelen, waartoe spelers van andere steden uitgenoodigd werden. Het uitgeschreven onderwerp gold opnieuw een
" een bliscap van Onzer Vrouwen " : de Hemelvaart.
(1) W. MOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. Utrecht, 1889, Dl. II, 3e stuk, p. 269.
(2) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, a. w., p. 10.
(3) Uit de stadsrekeningen van Oudenaarde, 1429, medegedeeld
door Dr. D. j. VAN DER MEERSCH in Belgisch Museum, 1842, p. 385.
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jonghen ghesellen van der stede van Denremonde trocken
te Mechline werdt, omme te wynnene de rykelyke
juweele die binnen der voorseide stede van Mechline
upghehanghen waeren omme te ghevene den ghonen die
notabelycst spelen souden van der upvaert van Onser
Liever Vrouwen, ter welcken de vore. van Denremonde
den danc ende tooghste juweel woenen, heml. ghegheven
in hulpen haren cost... "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1429-1430.
Het kan hierbij volstaan met het aanhalen van de vermeldingen van 0. L. Vrouwspelen, die zeer talrijk blijven voorkomen gedurende de 15 e en 16e eeuw. De laatste aangehaalde
posten vermelden een " bliscap van Maria '' en bepaaldelijk de
Hemelvaart. Zij zijn in verband te brengen met de beide nog
bewaard gebleven " Bliscappen " van Maria, waarvan de laatste
ook het Overlijden en de Hemelvaart van Maria voorstelt. De
bewaard geblev en stukken, afkomstig ook uit Brabant, dagteer
kenen juist uit ; ietzelfde tijdvak als waaruit boven vermelde
posten zijn. De Eerste Bliscap moet gespeeld zijn tusschen
1439 en 1448. Zeker na 1439, want vs 9-10 van " dierste
Prologhe " zegt :
Wilt Charloot, onzen jongen here,
Met synder vrouwe behueden voor rouwe.

De jonge Karel de Stoute wordt hier vernoemd met zijn
vrouw Catharina van Valois; hun huwelijk greep plaats in 1439.
Zeker v66r 1448, want in dit jaar schreef de magistraat van
Brussel voor " dat men vervolgens jaerlijks ook een mysterie
van de Zeven Droef heden van Maria op den Kermisdag van
0. L. Vrouw ter groote markt aldaer zoude vertoonen " (1).
Men beschouwde dus in 1848 het vertoonen van een " Bliscap "
reeds als een vast gebruik.
Vermeldingen van tooneelvoorstellingen met onderwerpen
uit het leven van andere heiligen komen vrijwel laat voor. De
oudste is die, welke ik hooger reeds aanhaalde, omtrent een
vertooning van de martelie van de H. Agatha, te Tielt in 1409.

(1) HENNE et WAUTERS, Histoire de la vtlle de Bruxelles, I, p. 111.
Versl, 1922
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-950-Dan duurt het tot in 1430-1431 eer ik opnieuw een
heiligenspel vermeld vind in rekeningen. In dit jaar vertoont
men te Veurne de martelie van St. Stephanus.
" Ten zelven daghe de ghezellen spelende de Passie
van Sinte Steven... "
Stadsrekeningen van Veurne, 1430-1431 (1).
In 1439 vind ik weer een heiligenspel : te Aalst werd toen
vertoond het spel van de H. Margaretha :
" Item zo speelden de ghesellen vander stede op den
voorseiden dach vander processie een scoon notabel spel
dat gheestelic waer van Sinte Margrieten op de Maerct
op stellagen, hemlieden ghegheven in hulpen tharen
costen xx s. "
Stadsrekening van Aalst, 1439 (2).

Weldra echter wordt het leven van den patroonheilige
ten tooneele gevoerd telken jare door elke stad, elk dorp,
elke parochie, elke gilde, elke rhetoricakamer.
Spelen met andere onderwerpen van bijbelschen aard,
komen minder talrijk voor in de rekeningen. De oudste vermelding van dien aard is die uit de rekeningen van Dendermonde van 1421-1422 omtrent een spel van den Verloren
Zoon, vertoond door de priesters van Dendermonde, op een
verhoog buiten de kerk :
" Te weten es dat de priestren ende capellane van
der hoogher kerken te Denremonde, up den Palmsondach
int jaer xx een spel speelden up stellinghen biweerds den
Kerchove van den verloren sone, den welken was
ghegheven in hulpen haren ghelagen, ij st. viij d. gr. "
Stadsrekeningen van Dendermonde, 1421-1423,
Een eigenaardig spel moet geweest zijn het spel van de
christenen en heidenen, vertoond te Aalst in 1421 door de
" ghesellen vander stede " :

(1) FR. DE POTTER en P. BORRE, a. w., p. 17.
(2) V. D'HONDT, a. w., p. 20.
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kerstenen ende heydenen... "

Stadsrekeningen van Aalst, 1421 (1).
Een spel van Suzanna, uit het Oud Testament, speelde men
te Tielt in 1427 :
" Item den Palmenzondach den ghesellen vander
kercke ende andere ghesellen vander stede spelende tspel
van Suzannen ghescynct ij kannen rynsch wyns, te hulpen
van haren kosten, te ix st. den stoop, beloopt xxxvj s.
par.
Stadsrekeningen van Tielt, 1427.

Te Damme vertoonde men in 1432 een onderwerp,
eveneens uit het Oud Testament getrokken :
" Item den ghesellen die hier speilden een spel van
de xij gheslachte van Israël... "
Stadsrekeningen van Damme, 1432, fo 23.
Een mirakelspel vond ik voor het eerst vermeld in 1427.
Toen vertoonde men te Oudenaarde het spel " van den miracle
van Cambroen ", waarbij zullen vertoond zijn de wonderbare
gebeurtenissen voorgevallen te Cambron in 1322 (2).
De eerste vermeldingen van spelen in den aard van de
later zoozeer in zwang zijnde zinnespelen zijn de volgende.
Te Veurne vertoonde men in 1430-1431 een spel van de
levenden en de dooden :
" Aen den ghezellen tspel spelende van de levende
ende van de doode... "
Stadsrekeningen van Veurne, 1430-1431 (3).
Uit deze samenstelling van vermeldingen van geestelijke
vertooningen zal allicht kunnen blijken hoe verkeerd men
het vroeger voor had, toen men meende te moeten beweren
dat het wereldlijk tooneel ontstaan was uit een doorgaande
verwereldlijking van het geestelijk tooneel. Het geestelijk
(1) V. D 'HONDT, a. w., p. 14.
(2) Mededeeling naar de stadsrekeningen van Oudenaarde, door
Dr. D. J. VAN DER MEERSCH in Belgisch Museum, 1842, p. 385.
(3) FR. DE POTTER en P. BORRE, a. w., p. 17.

--- 952 —
tooneel ontwikkelde zich naast het wereldlijk tooneel. En
aanvankelijk, in de 15 e eeuw, drukte het zelfs het wereldlijk
tooneel op den achtergrond. De priesters bleven nog lang
meespelen en leiding houden : wij vinden rekeningposten uit
den aanvang van de 16 e eeuw, waaruit op te maken is dat toen
de priesters en kerkbedienden nog meespeelden, buiten en ook
nog binnen in het kerkgebouw.
Uit de rekeningsposten zou men de bepaalde wijze kunnen
ophalen waarop, gedurende de 15 e eeuw, aan de eene zijde de
beroepsspelers, en aan de andere zijde de priesters en kerkbedienden, allengerhand het vertoonen van spelen overlaten
aan burgersvereenigingen, die zich daartoe gevormd hadden.
Deze vereenigingen van "ghesellen vanden spele ", " ghesellen
vander stede ", " ghesellen vander straeten ", " ghesellen vander conste ", worden in den loop van de 15 e eeuw de rhetoricakamers.
Het is een verlokkende taak om, met behulp van rekeningposten, het ontstaan te schetsen van de rhetoricakamers in de
Nederlanden. Men zou, ik ben er van overtuigd, aldus tot een
helderder inzicht komen in deze nog duistere periode van onze
literatuurgeschiedenis. Mijn doel was hier slechts aan anderen
aanwijzingen te verschaffen.

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.

ZESDE TIJDVAK

1922-19-23.
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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INHOUD.
1°) Verslag over de October-vergadering .

953

2°) Kleine verscheidenheden :
N = 581. Gheboden ende vulboden, door
door EDW. GAILLIARD . .

966

3°) Over de regeering der voorzetsels in Mnl.
teksten, door J. JACOBS

967

4°) Vondels Tassovertaling, door Dr. L. SIMONS. 985
5°) De brieven 53 tot 75 van Antoni van Leeuwen-

hoek. 3e bijdrage tot de studie over de werken van den stichter der micrographie,
door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE . . 1019

Vergadering van 18 October 1922.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan.
AM. JOOS, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, JOZ. JACOBS, K. VAN DE
WOESTYNE, Dr. J. PERSYN Dr. M. SABBE en Mej.
M. E. BELPAIRE, werkende leden.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST, werkend lid, F. V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof. Dr. FRANS DAELS,
Pater J. SALSMANS, S. J. en Mr. J. MULS, briefwisselende
leden, laten zich verontschuldigen.
*
**
De heer DE VREESE, wn. secretaris, leest het verslag over de September-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
*
**
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de wn.
Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering :
Tijdschriften.
Arbeidsblad, Sept. 1922.
Door het " Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte ", te Rotterdam :
Verslag der voordrachten van leden. Bundel II. 2. (Winter
1921.1922.)
Door de " Stadtbibliothek " te Bremen :

Bericht fiber die Verwaltung der Stadtbibliothek im Rechnungsiahre 1921.

- 954 -Door de " Académie des Sciences de 1'Empereur Francois ", te
Praag :
Bulletin international. Résumés des travaux présentés. Classe des
Sciences mathématiques, naturelles et de la rnédecine. XVIII-XXII
années (1913-1920).
Rozpravy. Trida I, Cislo 49 en 62; -- Trida II, Rocnik XXIIXXVIX (1913-1920) ;
Trida III, Cislo 37-38 en 41-50.
Spirka pramenuw. Skupina I. Cislo 10-11 ; — Skupina II,
Cislo 20-22.
Sbornik filologicky. Rocnik III-V en Svarek VI.
Historicky Archiv. Cislo 39-41.
Bibliotéka klassiku Reckyck a Rimskych. Cislo 24-25 en 29-30.
Novoceska knihovna. Cislo I-VI.
Staroceska knihovna. Cislo II.
Nog een tiental afzonderlijke uitgaven.
Door de " Reale Accademia nationale dei Lincei ", te Rome :
Atti, n. 12 en 1-2. Vol. XXXIo.
Door de " Congo-Bibliotheek ", te Brussel :
I. Histoire des peuplades de l'Llele et de l'Llbangi, par A. HUTEREAU, Chef de la Mission ethnographique de l'Uele-Ubangi (1911-1912).
II. De Slang bij de Ngbandi, door P. BASILE TANGHE, Ord. Cap.
III. Etudes Bakongo. Histoire et Sociologie par le R. P. VAN WING
S. J., Missionnaire a Kisantu. Préface par ED. DE JONGHE.
IV. De geheime sekte van 't Kimpasi, door J. VAN WING, S. J.,
Missionnaris te Kisantu.
Grammaire du Kiyombe, par le R. P. L. DE CLERCQ, Missionaire
de Scheut au Mayombe (Congo Beige).
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, lid der Academie :
Den Leyds-man ende Onderwyser der Medicynen.... met de verklaringen van M. P. KOUDENBERGH ende van MATTHIAS DE L'OBEL.
Door P. T. Med. Doct.
Den Pelgrim van Sonien-Bosch naer de Heylige Maegd Maria,
te Jesus-Eyk, door BARTHOLOMEUS SEGHERS, kanonik der abdij van
Perk, pastoor van Jesus-Eyk. Op nieuw bewerkte en merkelyk vermeerderde uytgaef door PHILIPPUS KALVERTOS, priester. Brussel, z. j.
Door den heer F. NI.'
VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
PASSELECQ (FERN.), avocat a la Cour d'appel de Bruxelles, directeur du Bureau documentaire beige au Havre. La magistrature belge
contre le despotisme allemand. (Pages d'Histoire-1914-1918). ParisNancy, s. d.
La vérité sur les déportations belges. Etude historique et économique par le méme. Préface de EMILE VANDERVELDE, membre du
Conseil des Ministres de Belgique. (Pages d'Histoire-1914-1918.) Id.

-955-La fête nationale beige a Sainte-Adresse. Reception solennelle du
Lieutenant-général Leman. 21 juillet 1918. Première assemblée plénière
de l'amicale des parlementaires beiges résidant hors de la Belgique
envahie. Gand-Bruxelles. Paris-Nancy, s. d.
Pour la defense du pays. Documents sur la guerre européenne
(1914-1915), par le Docteur TERWAGNE, membre de la Chambre des
représentants de Belgique, délégué a 1'Oflice beige " Patrie et Liberté "
de La Haye. Bruxelles et Paris, 1916.
Les evasions de Belgique d'après les récits des evades. Preface de
J. M LOT, Ministre plénipotentiaire. Paris, 1918.
De Liége a l'Yser. Mon journal de campagne, par ROBERT DE
WILDE, capitaine-commandant d'artillerie beige. Préface d'HENRI
DAVIGNON. 4e édition. Paris, 1918.
ANDERS (J.). Le Grand-Duché de Luxembourg. Historique, politique, économique et social. Bruxelles, 1919.
Het waar en het valsch Pacifisme, door Graaf GOBLET D'ALVIELLA,
Staatsminister, Ondervoorzitter der Belgische Senaat, Leeraar aan
de Universiteit te Brussel. 's-Gravenhage z. j. (Internationale Bibliotheek, no 6.)
Kleine Geschiedenis van België. Werk vereerd met eene inteekening van de Belgische Regeering. Versierd met 4 kaarten en een portret
van koning Albert. Brussel en Parijs, 1918.
Een Woord aan onze verstandige Werklieden. Over Arbeidsbescherming en Maatschappelijke Verzekeringen in Duitschland en
België, door L. D. B. Brussel, z. j.
Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog
door M. P. C. VALTER. 2e druk met eenige gegevens vermeerderd.
Amsterdam-Rotterdam, 1915.
België en de Paus ! Drie documenten welke in hunnen oorspronkelijken tekst moeten gelezen worden. Z. H. Paus BENEDICTUS XV :
Encycliek. Pauselijke aanspraak (volledige tekst). Z. Em. kardinaal
MERCIER : Herderlijke brief over het Pausdom. Z. pl. of j.
Economische Aardrijkskunde. Duitschland en de Duitschers bij
den aanvang van den Grooten Oorlog van 1914, door J. BRANDER,
leeraar aan de gemeentelijke Handelsschool te Vlissingen. Amsterdam, 1915.
GRAINDORGE (FRED.-THOM.). De Politiek van Avonturen. Kritische overwegingen van een Belgisch lastenbetaler ten aanzien van den
toestand waarin zijn vaderland verkeert. (Vlaamsche uitgave van La
Politique Aleatoire.) Antwerpen, 1916.
De naakte Waarheid over den Wereldkrijg. Zijne betrekkingen
met den Vlaamschen Volksstam, door KAREL VAN KESSEL, beeldhouwer
en kunstschilder. Brussel, z. j.
De huidige Oorlog in 1911 voorspeld, door den Franschen socialist
FRANCOIS DELAISIE. Z. p1. of j.

-956VERVENS (WARD). -- Kongo in Brand. Bijdrage tot de gevoelsgeschiedenis van België. Antwerpen, 1917.
Een nieuwe Duitsche getuige Dr. Muhlon over Duitschland en
België. Z. pl. of j.
LEMAIRE (Chanoine R.), Professeur à 1'Université. — La reconstruction de Louvain. Rapport présenté au nom de la Commission des
Alignments. Louvain, 1915.
Pour la paix. Line Presse Mondial, par J. H. DE VRIES, Publiciste,
Correspondant de la Ligue Neérlandaise Vrede voor Recht. Avec préface de FREDERIC PASSY, Membre de l'Institut de France. ParisBruxelles.
STAMESCHKINE :.(CONSTANTIN). --- Armistice des Etats Européens. Paris, 1913.
Pourquoi la guerre ? La Belgique et son róle dans la guerre
actuelle, commenté d'après les documents officiels. Ixelles, s. d.
La Guerre du XXme Siècle. (2e édition.) L'héroique Defense du
fort de Loncin. " Le Fort de Loncin a sauté, mais ne s'est pas rendu ".
L'occupation Allemande en Flandre. Index documentaire. Brochure
no 1. Les amendes infligées aux Communes des Flandres soumises à
l'autorité de l'Inspection des Etapes de la 4me armee. Documents colligés par TH. HEYSE, Avocat à la Cour d'appel de Gand. Gand, 1918.
Lettre ouverte au Peuple Belge, par un philanthrope, S. 1. ni d.
Het eigenaardige van het Belgisch Front. Wat het Belgisch Leger
sinds den slag aan den IJser heeft verricht, door Commandant WILLY
BRETON van het Belgisch Leger. Uit het Fransch vertaald door J. W.
Z. pl. of j.
Le travail force des ouvriers belges en Allemagne. Le Havre, s. d.
La Politique aléatoire. IIe édition de " L'entêtement funeste ".
Bruxelles, s. d. (1916.)
Deutschlands grósste Gefahr. Ein Mahnru f von RUDOLF GOLDSCHEID. Berlin, 1915.
Fiihrer durch die unter deutscher Verwaltung stehenden Bibliotheken in Brussel. Z. p. of j.
België en Duitschland. Teksten en Oorkonden, met een woord aan
den lezer, door HENRI DAVIGNON. 's-Gravenhage 1915.
NORDEN (F.), avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles, membre de
l'Institut de Droit Comparé. La Belgique neutre et l'Allemagne, d'après
les hommes d'Etat et les juristes belges. Bruxelles, 1915.
Belgien and Deutschland. Das Buch eines Belgiers vom Januar
1913. Von FRIEDRICH WILHELM FREIHERRN VON BISSING, z. Zt. in
Brussel. Sonderabdruck aus den " Siiddeutschen Monatsheften ".
La Bataille de Cambrai. Z. pl. of j. (Berlin.)
Rapports sur la violation du Droit des Gens en Belgique. 23e rapport. Le Havre, 1917.
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Bismarck and Belgien. Von Dr. P. DIRK. Sonderabdruck. Z. pl.
of j. (Brussel, 1915.)

L'Allemagne et la neutralité de la Belgique. 1915.
La Violation de la Neutralité beige et luxembourgeoise par t'Allemagne, par ANDRÉ WEISS, membre de l'Institut, Professeur de Droit
international a 1'Université de Paris. Paris, 1915.

De Duitsche katholieken en de Vrede. Eene uitdaging aan het
Centrum. Overgenomen uit The Tablet. Londen, 1915.
Leffort beige, par LOUIS MARIN, depute. Paris-Barcelone, 1917.
PASSELECQ (FERNAND), directeur du Bureau Documentaire Belge.

lln cycle de légendes allemandes. Francs-tireurs et atrocités belges.
S. 1. ni d. (Havre.)

Das Eingreifen der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg and
seine Bedeutung fiir die militarische Lage. Vortrag von Major HOFFE
im Generalstab. Oktober 1917. Berlin, 1917.

Auszug aus dem Buche : Belgiens Vergangenheit and Gegenwart.
Von KARL HAMPE, Professor der Geschichte an der Universitát Heidelberg. Brussel, 1915.

Croix-Rouge Américaine. L'GEuvre en Belgique. Sommaire des
activités de la Commission pour la Belgique. Septembre 1917-décembre 1918. Bruxelles, s. d.
SOKOLOFF (Dr. BORIS). Sauvez les enfants! (Les enfants de la
Russie soviétique.) Prague, 1921.
Les cahiers beiges no 22. L' apport moral de la Belgique a la cause
des alliés. Par GERARD HARRY. Bruxelles-Paris, 1918.
Le Livre jaune frangais. Documents diplomatiques. Paris, s. d.
Door de Redactie :

Mnemosyne. Nova Series. Volumen Quinquagesimum. Pars I-IV.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de waarnemende Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
De Bibliotheekgids, 1 Oct. 1922. — Biekorf, nr 9, 1922. -- De
De Hopboer, nrs 2-3, 1922. — Neerlandia,
Brabander, Sept. 1922.
Neophilologus, 8e jg. le afl. -- De Opvoeder, 1-12 Oct.
Oct. 1922.
1922. -- De Schoolgids, nrs 13-15, 1922. — Sint-Cassianusblad, Oct.
Studiën, Oct. 1922. -- Tooneelgids, ViIIe j,, nr 5..-- Vlaamsch
1922.
Korrespondenzblatt, nr 1,
Opvoedkundig Tijdschrift, Oct. 1922.
1922/23.

^-
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Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
1°) Brabanconne. — Brief van 30 September waarbij
de heer Gouverneur van West-Vlaanderen aan de Academie een gedicht stuurt, hem toegezonden door den heer
RICHARD CASTELEIN, te Genval (Park), met verzoek het
aan de Academie over te maken. Het stuk bevat : 1°) een
acrostichon Leve Koning Albert en 2°) een tekst voor de
Brabangonne (4 strofen).
2°) Wet tot regeling van het gebruik der Vlaamsche taal in bestuurszaken. Op 2 October ontving
de Academie van den heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten den hieronder volgenden brief :
MINISTERIE
van

Wetenschappen en Kunsten.
BEHEER
van het

" Brussel, den 23 September 1922.

Midde lb aar Onderwijs.
3° sectie lit 1951,

Mijne Heeren,

Ik heb de eer U te berichten dat ik kennis genomen
heb van uw schrijven in dagteekening van 8n Oogst 11. en
ik kan er u de verzekering van geven dat ik doeltreffende
maatregelen zal nemen, om te geraken tot de volledige
uitvoering der wet, die het gebruik der Vlaamsche taal in
bestuurszaken regelt.
Reeds heeft de Regeering beschikkingen getroffen,
opdat de ambtenaars en bedienden, thans deel uitmakende van de verschillige besturen, binnen een betrekkelijk korten tijd en volkomen, de Vlaamsche taal zouden
kunnen aanleeren.
Wat het onderwijs in de Vlaamsche taal op de
middelbare onderwijsinstellingen betreft, het schooltoer

959 —

zicht, daaromtrent door mij geraadpleegd, beweert dat
de vooruitgang op dat gebied verheugend is. Het zal mij
voorstellen doen, van aard om den toestand zooveel
mogelijk nog te verbeteren.
Het wezenlijk bezwaar ligt daaraan dat er, eerlijk
gezegd, geen Vlaamsche bestuurstaal bestaat, en het
ware hoogst wenschelijk dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie middelen beraamde om die leemte aan te vullen
en een handboek te laten verschijnen, dat de leeraars zou
toelichten en hun tot leiddraad zou verstrekken bij het
onderwijs in de Vlaamsche taal, met het oog op de toepassing in bestuurszaken.
De Minister,

(w. g.) XAVIER NEUJEAN.
Aan de bespreking welke over dit schrijven ontstaat,
nemen deel de heeren SCHARPE, WILLEMS, WATTEZ
en DE FLOU. Allen zijn het eens om te verklaren dat de
Academie niet ingaan kan op het verzoek een handboek
voor de bestuurstaal te laten verschijnen. Het Bestuur
zal in dien zin aan den heer Minister antwoorden.
Hier volgt de tekst van den brief welke op 23 November aan den heer Minister werd gezonden :
KONINKLIJKE
VLAAMSCtIE ACADEMIE
Voor

Taal- en Letterkunde.

Mijnheer de Minister,

Wij hebben de eer UEd. te berichten, dat het Bestuur
en al de leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie
kennis hebben genomen van den brief, dien Gij haar op
op 26 September 11. hebt gestuurd (Beheer van het Middelbaar Onderwijs, 3 e sectie, nr 1951).
Wij zijn U dankbaar voor de maatregelen die Gij
beloofdet te zullen treffen om te geraken tot de volledige
uitvoering der wet, die het gebruik der Nederlandsche
taal in bestuurszaken regelt.
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Waar de Koninklijke Vlaamsche Academie uwe
meening, Mijnheer de Minister, niet kan bijtreden is,
wanneer Gij schrijft " dat er, eerlijk gezegd, geene Vlaam" sche bestuurstaal bestaat en het hoogst wenschelijk zou
" zijn, zoo de Koninklijke Vlaamsche Academie middelen
" beraamde om die leemte aan te vullen en een handboek
" te laten verschijnen, dat de leeraars zou toelichten en
" hen tot leiddraad zou verstrekken bij het onderwijs in
" de Vlaamsche taal met het oog op de toepassing in
" bestuurszaken. "
De woorden, uitdrukkingen en wendingen voor eene
bestuurstaal bestaan zoo wel in de Nederlandsche taal
als in de Fransche, of in elke andere beschaafde taal
der wereld.
De Dietsche bestuurstaal bestond van in de XIIIe
eeuw in Vlaanderen toen de bestuurders der Vlaamsche gemeenten het Latijn vervingen door de landstaal.
Die bestuurstaal was niet gelijk die onzer dagen,
maar alles ging met den tijd vooruit, zoowel voor onze
taal als voor de Fransche.
Eene bestuurstaal bestaat ook niet afzonderlijk om
er een handboek van te maken. Wie besturen moet
neemt uit de schatten der taal, die hij grondig hoeft
te bestudeeren, datgene wat hij noodig heeft om
juist zijne gedachten uit te drukken. Zóo doet de
man der wetenschap, de rechtsgeleerde, de handelaar
en de letterkundige! De bestuurder heeft maar te doen
gelijk zij.
Er is trouwens een land ten noorden van het onze
gelegen, waar alles bestuurd wordt in de Nederlandsche
taal die ook de onze is.
Het is juist voor de Nederlandsche gelijk voor de
Fransche taal, de taal onzer naburen uit het zuiden, die
op Belgische toestanden met de noodige wijzigingen
toegepast wordt.
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Handboeken voor het bestuur dienen vervaardigd
te worden door personen uit het bestuur zelf, die daarvoor wel het noodige materiaal zullen vinden. De
Koninklijke Vlaamsche Academie verklaart zich met het
opstellen van een handboek niet te kunnen gelasten.
Met de meeste hoogachting.
De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

Dr. L. GOEMANS.

0. WATTEZ.

3°) Prijsantwoord ingekomen. — Den 5 October
is ingekomen een antwoord op de prijsvraag Geschiedenis
van de kinderliteratuur in de Nederlanden toten met 1900.
Het antwoord draagt tot kenspreuk : Een goed boek,

een goed vriend.
4°) Technische Commissie belast met het vaststellen der normale prijzen van pharmaceutische
preparaten voor de erkende mutualiteitsvereenigingen. Brief van 11 October 1922, uitgaande van het
Ministerie van Nijverheid en Arbeid (Maatschappelijk
Verzekerings- en Voorzorgswezen) de Academie verzoekende de drukproeven te willen nazien van een hoofdstuk
van het door bovengenoemde Commissie uitgegeven
verslag namelijk het Hoofdstuk betreffende Honorariaen Receptentarief. ^-- De Academie verklaart zich bereid
aan de vraag te voldoen en duidt de heeren Prof. VERCOULLIE, Dr. VANDEVELDE en Prof. DAELS aan om de
medegedeelde drukproeven na te zien.
50) Salsmans-Fonds. Zooals in een vorige vergadering werd aangekondigd werd het bekroond antwoord
over de Liturgische Boeken, na een laatste nazicht, door
den Schrijver aan de Academie teruggestuurd. Er zou
bijgevolg tot het drukken van het werk kunnen overgegaan worden. Evenwel dient opgemerkt, dat de Academie, in vergadering van 18 Februari 1914 en op voorstel
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der Commissie voor het Salsmans-Fonds, heeft beslist het
werk Oude Kerkgebruiken, door den heer Huyghebaert,
op de kosten van het Fonds uit te geven, " mits nakoming
van de aan- en opmerkingen door de heeren verslaggevers
gedaan ". — De heer Huyghebaert is intusschen overleden en de gevraagde wijziging kon door hem niet aan
het werk toegebracht worden : het handschrift is echter
in de Academie. Mag nu aan het werk van den heer
Ridder de Corswarem de voorkeur gegeven worden? —
De Academie verzoekt de Commissie van het SalsmansFonds daarover aan de Academie advies uit te brengen.
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche taal. — De heer Prof. VERCOULLIE, secretaris,
legt ter tafel het hieronder volgend verslag over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : de heeren Mr. L. WILLEMS, voorzitter,
K. DE FLOU, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, J. JACOBS en Prof. J. VERCOULLIE, lidsecretaris.
Aan de dagorde staan :
a] Lidmaatschap der commissie.
Voordracht van
twee candidaten tot vervanging van EDW. GAILLIARD.
Worden voorgesteld :
1 e candidaat : Prof. Dr. L. SCHARPÉ;
2e,,
Dr. M. SABBE.
b] Salsmans-Fonds. Benoeming van een lid der Commissie tot vervanging van EDW. GAILLIARD.
Wordt aangeduid : de heer I. TEIRLINCK.
c] Over de regeering der voorzetsels in de Middelnederlandsche dialecten. Lezing door J. JACOBS. - Spreker
onderzoekt het verloop van de regeering der voorzetsels in
Middelnederlandsche prozateksten, opgesteld door officieele
ambtenaars uit Brugge, Antwerpen en Utrecht, en behoorende
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tot twee of drie verschillende tijdvakken. Met behulp van
uitvoerige statistieken vermeldt hij de eigenaardige verschillen,
waardoor zich de regeering der voortzetsels in deze drie centra
kenmerkt. Dit alles in aansluiting bij de studie van Prof.
J. W. MULLER over hetzelfde vraagstuk in zijn Reinaertcommentaar.

De Commissie stelt aan de Academie voor, om deze
lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
— Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

1°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. De heer OMER WATTEZ, secretaris, legt het volgend verslag over de morgenvergadering
der Commissie ter tafel :
Zijn aanwezig : de heeren Kan, Dr. J. MUYLDERMANS,
voorzitter, Is. TEIRLINCK, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Dr. J. PERSYN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en
0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] De brieven nr 53 tot 67 van Anthoni van Leeuwenhoek (3 e mededeeling over de werken van den stichter der
Micrographie). Lezing door Dr. A. - J. -J. VANDEVELDE.
Spreker citeert het voornaamste uit die derde reeks brieven
van den Hollandschen geleerde, die noch Latijn noch Engelsch
kende, in zijn taal geschreven en in Londen voor de " Royal
Society " in het Engelsch vertaald. In Holland verschenen
van 1686 tot 1718 vier boekdeelen van die brieven in het
Nederlandsch.
Dr. Vandevelde toont eens te meer aan hoe VAN LEEUWENHOEK de voorlooper was van SPALLANZANI en PASTEUR, die
hem niet schijnen gekend te hebben.
Op voorstel der Commissie zal Dr. VANDEVELDE in de
algemeene vergadering van Augustus eene lezing houden over
het werk van VAN LEEUWENHOEK, den stichter der Micrographie, ter gelegenheid van de 100 ste verjaring van zijn afsterven.
b] Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XVIII e eeuw.
Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
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Prof. Scharpé, die in zijn vorige mededeeling heeft gesproken over het ontstaan en de ontwikkeling van het Middeleeuwsch Tooneel, heeft het heden over het stuk van CALMEYN,
dat hij ontleedt, bespreekt en er gedeelten uit voorleest. Hij is
van gevoelen dat het een van de beste stukken is die wij
bezitten.
In de eerstvolgende vergadering zal hij voortgaan met de
ontleding.

DAGORDE.
1 .) Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
LIDMAATSCHAP. --- Verkiezing van een lid tot vervanging van den heer EDW. GAILLIARD. Tot stemopnemers
worden aangewezen de heeren Prof. Dr. J, MANSION en
en Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. — Wordt verkozen de heer Dr. M. SABBE.

2°) Commissie van beheer voor het Salsmansfonds. — Vervanging van den heer EDW. GAILLIARD.
-- Wordt door de Academie bekrachtigd, de verkiezing
door de Commissie voor Middelnederlandsche letteren,
van den heer IS. TEIRLINCK, tot lid van bovengenoemde
Commissie van beheer.
3°) Vervanging van den Bestendigen Secretaris.
De heer WATTEZ deelt aan de vergadering de procedure mede welke bij de verkiezing van
den heer EDW. GAILLIARD gevolgd werd, en verwijst
dienaangaande naar de Verslagen en Mededeelingen
voor 1904, naar de uitnoodiging voor de Novembervergadering van dat jaar en naar art. 13 van het Konink
lijk besluit van 8 Juli 1886, betreffende de instelling der
Academie. — Beslist wordt dat de voorstelling van twee
candidaten tot vervanging van wijlen den heer Gailliard
in de November-vergadering aan de . dagorde zal gebracht
worden.
Inlichtingen. —
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4°) Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Op voorstel van den heer SEGERS wordt de wensch
tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, vroeger
herhaaldelijk door de Academie uitgesproken, met algemeene stemmen vernieuwd. — Mededeeling hiervan zal
aan de heeren voorzitters van Kamer en Senaat gedaan
worden.
5°) Lezing door den heer Dr. L. Simons : Vondel's Tassovertaling. Vergel ijking tusschen het Hs van
St-Petersburg en dat van Oxford naar Canto I, str. 1-5.
— Wij bezitten twee handschriften van Vondels vertaling der " Jerusalemme Liberata ", het hoofdwerk van
den Italiaanschen dichter Tasso ; 't is het handschrift van
St-Petersburg, door Dr. De Vreese ontdekt en op last
van de Koninklijke Vlaamsche Academie onder zijn
toezicht afgeschreven, en dat van Oxford. Het handschrift van Oxford is nog niet uitgegeven, zelfs niet
afgeschreven. Wij kennen er van een elftal strofen, die
wij te danken hebben aan den Noordnederlandschen
Vondelkenner Dr. Sterck, ons buitenlandsch eerelid.
Spreker geeft de noodige ophelderingen omtrent den tijd
van ontstaan en omtrent de totstandkoming van beide
vertolkingen. Die van St-Petersburg is van Vondel's
eigen hand, die van Oxford van een vreemde, onbekende
hand. Daarna gaat spreker over tot de vergelijking van
de elf strofen. Hieruit blijkt dat het ms. van Oxford
verbeterd is op dat van St-Petersburg. Dit laatste is een
klad, een oefenwerk. Hij toont aan, dat Vondel den
tekst van Oxford verbeterd heeft en niet de copiïst. Ten
slotte drukt hij den wensch uit dat de vertaling van
Oxford, welke zeer verdienstelijk beloofd te zijn, weldra
aan de vergetelheid moge ontrukt worden, dank zij een
flinke uitgave, welke dan het Petersburger afschrift voor
de varianten zal benuttigen.
De vergadering wordt te 3 3/4 ure gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL— EN LETTERKUNDE.

581. — GHEBODEN ENDE VULBODEN.
Spr. van een te verkoopen grond, beteekent deze uitdrukking dat al de formaliteiten of rechtsvormen daartoe
behoorende wel degelijk vervuld zijn, of, zooals D. Berten
vertaalt " que tous les bans ont été publiés et publiés a suffisance ", zoodanig dat tot het " erfven ende onterffven '' daarvan
zonder eenige tegenspraak van wien ook mag worden overgegeven:
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, blz. 549 ; " Omme
terfven ende onterffven. (Bailliu.) Siet, ghy heeren, etc., oft Ulieden
kennelick es dat dezen grondt gheboden ende vulboden es, zecht daeraf
recht,.. " (Formulaire, 2 e helft der XVIe eeuw.)
Id., id., blzz. 551.552: " Om iemandt te doene teenen leene daer
kerckgheboden afghedaen zyn. Bailliu. Siet, ghy heeren die mannen zyt,
ick maene U of ghy kent gheboden ende vulboden alsulck een leen..,
Bailliu, de mannen kennen gheboden ende vulboden alsulcke een leen
als... " (Id.)
EDW. GAILLIARD.

OVER DE REGEERING
DER

VOORZETSELS

IN 1VINL,

TEKSTEN

DOOR

J. JACOBS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

INLEIDING,
Toen professor W. MULLER in zijn Critische Commentaar
op Van den Vos Reinaerde (Oosthoek, 1917) naar criteria
zocht om de oorspronkelijke vormen in de verschillende hss. te
kunnen onderscheiden en te herstellen, besprak hij ook (blz. 79)
den tweevoudigen uitgang van den genitief en den datief
enkelvoud (-e of -en) der vrouwelijke znw., welke in den nom.
op -e uitgaan, d. i. der vanouds ó (-JO) stammen b. v. erde ; en
der vanouds zwakke -6n (-Jon) stammen als b.v. tonghe.
Hij voegde er te recht onmiddellijk bij dat de oplossing
daarvan grootendeels afhing van de oplossing van een tweede
vraag (blz. 80) : Welke voorzetsels regeerden, in de Mnl. teksten nog alleen den datief. welke alleen den accusatief. welke
andere eindelijk beide : datief en accusatief ? En hing in het
laatste geval soms nog, als van ouds, en nog heden in het hd.,
de keus tusschen datief en accusatief hiervan af, of een rust
op een plaats (of beweging binnen één ruimte) dan wel een
richting naar een plaats bedoeld is ?
Buiten het weinige dat Dr. STOET in zijn Mnl. Syntaxis
over beide vragen mededeelt, en de gegevens van prof. VERDAM
in zijn artt. over de voorzetsels, is er over het verloop van de
regeering der voorzetsels in de verschillende gewesten en tijdperken weinig of niets gezegd, en toch kan een onderzoek naar
die regeering een belangrijk criterium aan de hand doen, om de
plaats waarop, en den tijd waarin een hs. is opgesteld of gewijzigd, te kunnen opzoeken.
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Terwijl prof. W. MULLER de beste hss. van Van den Vos
Reinaarde met het oog op bovenvermelde vragen heeft onderzocht, hebben wij ons onderzoek uitgebreid tot oorspronkelijke
prozateksten opgesteld door o ficieëele ambtenaars uit Brugge,
Antwerpen en Utrecht en behoorende tot twee of drie verschillende tijdvakken (1), ten einde van dichtbij de wijzigingen
na te gaan, welke zich in den loop der tijden in de regeering
der voorzetsels hebben voorgedaan.
*
* *

§ 1. Vooraf zij opgemerkt dat de apocope, welke eerst en
vooral in het Hollandsch, nadien in het Brabantsch, en het
Vlaamsch tot zelfs in de verbuiging van dat. en acc. enk. opgetreden is, en die eenmaal zelf aan een nader onderzoek dient
onderworpen, onze opzoekingen vaak bemoeilijkt heeft. We
vermelden alle gevallen om een volledig beeld van de regeering
der voorzetsels te kunnen schetsen. Ten gevolge echter der
gevallen met apocope hoeven we haast overal twee soorten
van gevallen te onderscheiden : de onzekere of de twijfelachtige, en de zekere of de stellige gevallen.
Onzeker zijn 1. de vormen zonder -e van mannelijke en

onz. znw. (zonder uitgang in nom.) en van vrouwelijke (eertijds
langlettergrepige i- en u-st,) zonder uitgang in nom, die uiterlijk
accusatief schijnen te zijn, maar toch een oude, reeds vroeg
geapocopeerde datief kunnen zijn b. v. van den dienst, in
onrecht, in hand. — Zeker zijn dus datiefvormen als : op den
daghe, in onrechte, in hande.
Onzeker zijn 2. de vr. znw, (eertijds (5, JO, On, jón, in stammen) op e (met -e in nom. sing.) : zulke vormen kunnen trouwens dat. en acc. enk. zijn b. v. : UP erde. Zij zijn zeker dat.
of accus., wanneer de bijgaande bepalingen zulks duidelijk
aanwijzen : ter erde is dat.; — up die erde is acc.
Onzeker zijn 3. de voorgaande vr. znw. op -en (met -e
in nom.); want zulke vormen kunnen alweer dat. enk. en dar.
(1) De onderzochte teksten zijn oorspronkelijk in dezen zin dat zij
in het gewone, bekende dialect door een klerk, die in de stad verbleef,
opgesteld werden. — De teksten, behoorende alle tot de o f ciëele schrijftaal van eersten rang, zijn omtrent gelijktijdig : Brugge : 1277-1375-1470;
Antwerpen : — 1350, 1455 ;
Utrecht : 1304-1389-1490,
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mv. zijn ; b. v. : in sonden, maar nogeens de omstandigheden
verklaren soms met zekerheid den naamval, als metter Longhen;
in den straten (dat. mv,)
Onzeker zijn 4. de meervoudsvormen op -en der onder
nr 2 en 3 vr. znw. op -e in : met pinen; — zeker datiefvormen
zijn : in den cameren. Zijn nog zeker de datiefsmeervoudsvormen op -en der mann., onzijdige, (zie n° 1) en der vrouwelijke
znw. (eertijds langlettergrepige i -en u st, (zie n° 1) als in : op
daghen, op den daghen, met(ten) werken, in(den) handen.
Onzeker zijn 5. de mann. en onz. znw. op -e (an-stammen,
ja-st. enz.) in dat, en acc. enk. b. v. bi den here, bi den sondare; ,— doch zeker zijn dat. en acc. mv. der an-stammen
vergezeld van het lidwoord, b. v. den heren, de herten, (acc.)
Aanm. — Hieronder volgen nu al de voorzetsels, in zooverre ze
aangetroffen worden in officiëele stukken. We vermelden 1. de onzekere
gevallen; 2. de accusatiefvormen en 3. de datiefvormen met vermelding,
waar het past, van het onderscheid " rust " en " richting
I..— BRUGGE.

§ 2. In een oorspronkelijken tekst van 1277 (Inventaire
diplomatique de l'Ancienne Ecole Bogarde à Bruges, 2de D.,
door L. Gilliodts-Van Severen, Brugge, 1899), treffen we
blz. 233-245 :
achter : acc. (richt.) 1.
aen : onzeker 12 (29,2%); — acc. (rust) 13; (richt.) 7,
(48,8 %)
dat (rust) 2; — (richting) 7 (21,9%).
bi : onz. (37,5%); — dat. (rust) 15 (62%).
bin : onz. 3 (13%); — dat. (rust) 20 (87%).
binnen : dat. (rust) 3 (100%).
boven : dat. (rust) 1 (100%).
buten : dat. 1 (100%).
jeghen : acc. 1.
acc. (rust) 9; (richt.) 5 (73%); dat.
in : onz. 1 (5%);
(rust) 3; — (richt.) 1 (21%).
met : onz. 2 (11%) ; — dat. 16 (88%).
om(me) : onz. 4 (80%); -- acc. 1 (20%).
onder : dat. (richt.) 1 (100%).
op : onz. 6 (46%); — acc. (rust) 5 (38%) ; --- dat. (rust)
2 (15%).
Versl. 1922
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over : onz. 12 (100%).
sonder : onz. 7 (77%); — acc. 1 (11%), .— dat. 1 (11%).
Te (ten, ter, toten) dat., overal, ook in te... huus blz. 238.
tusscen : acc. (richt.) 1 (20%) ;
dat. (rust) 3; (richt.)
1 (80%).
ut(e) : dat. 4 (100%).
Aanm.

In

vt sinen huus, ute hus, blz. 234, 240 bestaat datief-

gebruik.

van : onz. 19 (30%);
acc. 6 (9%); ^- dat. 38 (60%).
vor : onz. 16 (84%); .— acc. (rust) 2 (10%); — dat. (rust),
1 (5%).
Besluit. — 1. De omstandigheid " rust ", " richting "
komt blijkbaar niet meer in aanmerking bij de keus van den
naamval; cfr. aen, in, op, tusscen, vor.
2. Hebben zeker of hoogst waarschijnlijk enkel den datief :
bi, bin(nen), boven, buten, onder, te, ute.
Hebben enkel den acc. : achter (richt), jeghen.
De overige voorzetsels hebben afwisselend acc. en datief.
*

**
§ 3. Ongeveer honderd jaar nadien, van 1369 tot 1383
(Inventaire des archives de Bruges 2, 360-379 ; 381-384 (1378
1379); Coutumes de la ville de Bruges 1, 542-552 (1369-1374),
Iehan Froissart's Cronyke van Vlaanderen, 2de deel, Rekeningen der baljuws van Vlaanderen, 58-75 (1383) Brugge) hebben
we de volgende feiten aangetroffen :
achter : onz. 5 (62,5%); ^- acc. (richt.) 2 (25%);
dat.
(rust) 1 (12,5%).
an : onz. 16 (43,2%); --- acc. (rust) 17; (richt.) 2 (51,4%);
dat. (rust) 2 (5,4%).
bi : onz. 21 (52,7%); -- dat. (rust) 17 (47,3%).
bin : onz. 1 (16,6%); -- dat. (rust) 5 (83%).
binnen : dat. 10 (100%).
boven: dat. (rust) 15 (100%).
in : onz. 34 (33,4°/0 ); — acc. (rust) 45; — (richt.) 6 (50%);
dat. (rust) 11; (richt.) 6 (16,6%).
jeghen : onz. 8 (40%); — acc. 5 (25%); — dat. 7 (35%).
met: onz. 14 (23,8%); -- acc. 4 (6,8%); dat. 41 (69,5%).
naer (= na) : onz. 1 (12,5%) ; — acc. 7 (87,5%).
mids : dat. 7 (100%).
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om : acc. 6 (75%); — dat. 2 (25%).
onder : acc. 1 (50%); — dat. 1 (50%).
op : onz. 14 (56%); ^- acc. (rust) 10; (richt.) 1 (44%).
over : onz. 7 (30%);
acc. (rust) 10 (43,4%); — dat.
(rust) 6 (26%).
sonder : onz. 2 (100%).
te, ten, ter, toten enz.: dat. (te... huus RkB. 70 is
normaal).
tusscen : dat. 3 (100%).
ut : onz. 3 (30%); — dat. 7 (70%),
van: onz.75 (14,6%); — acc.12 (2,6%); — dat.377, (81,4%).
Aanm. -- Uitdrukkingen als : van goede lieden zijn niet zeldzaam
RkB. 66, 71, 78bis. In van 2 waer f 59, van 2 deel 66 bleef het znw. onveranderd.

voor : onz. 17 (65%); -- acc. (rust) 4; (richt.) 2 (23,5%);
dat. 3 (11,5%).
Contra (tegen) : schijnt steeds den acc. te regeeren contra
den clerc RkB. 73 (1387) n. contra Andries de Leu (volkst.)
Besluit. — 1. Het onderscheid tusschen " rust '' en " richting " is totaal opgeheven; cfr. in, op, over, voor,
2. Hebben steeds den dat. : bi, bin(nen), boven, mids, te,
tusscen, ut,
Hebben steeds den acc. : naer (= na), en op (vroeger
ook dat).
Hebben afwisselend den acc, en den dat. : achter (vroeger
alleen acc.), aen, in, jeghen, met, om, onder (vroeger alleen
dat,), over, van, voor.
3. a) Door het intreden der apocope vermeerdert het
aantal onzekere gevallen bij : aen, bi, in, jeghen, met, om, op,'
sonder, ut, van; — doch het vermindert bij : bin, over en voor;
b) het datiefgebruik neemt toe bij : met, om, over, sonder,
tusscen, van (in hooge mate), voor; r-- het neemt af bij aen, bi,
in, onder, op (totaal) ut,
c) het accusatie (gebruik neemt toe, vooral als men in
aanmerking neemt, dat onder de talrijker wordende onzekere
gevallen ook enkele reële accusatieven zullen voorkomen; —
namelijk neemt het gebruik toe bij : aen, met, om, onder, op,
over, voor; .— doch het neemt een weinig af bij : in, sonder, van,
*
**

— 972 -§ 4. Nog ongeveer honderd jaar later staan we voor
dezelfde toestanden. We vinden in oorspronkelijke teksten uit
l'Inventaire de l'Ancienne Ecole Bogarde 1, 67-70 (1472);
Annales de la Société d'Emulation 50 (1900) 265270 (1463) ;
Inventaire des archives de Bruges 6, 14-15-19; 31-33 (14701471) :
aen s onz. 3 (1,8%), dus vermindering : 41,4%.
acc. (richt.)
(rust) 13
6 (68%); vermeerdering : 16,6°%.
dat. (rust) 5(21.4%); vermeerdering : 16 o/o.
(richt.) 1
Besluit. — Onder de onz. gevallen uit de Voorgaande
periode waren wel degelijk eenige accusatieven.
bachten s dat. (rust) 2. In : bachten huis ASE. 265 zit
waarschijnlijk een dat,
bis onz. 9 (33%); vermindering : 19,7%
acc. 1 (3,7 %); vermeerdering : 3,7%
dat. (rust) 17 (63%); vermeerdering : 15,7%.
Aanm. -- De onzekere gevallen zijn hier weer opgelost in datiefen accusatiefgevallen. Het eerste verschijnen van den acc. bij bi is

kenschetsend.
bin : dat. 5. Toestand ongewijzigd.
dat. 2. Toestand nagenoeg ongebinnen s onz. 1;

wijzigd.
boven s acc. (rust) 2, Het datiefgebruik neemt af ten
voordeele van het accusatiefgebruik.
buten s dat. (rust) 1. Toestand ongewijzigd.
jeghen(s) s onz. 2. (25%); vermindering : 15%
acc. 5 (62,5%); vermeerdering : 37,5%
dat. 1 (12,5); vermindering 22,5%.
in s onz. 27 (31 %); vermindering : 2,4%.
acc. (rust) 36 (45 7,.
: 4,3°/ .
°
(richt.) 4
dat. (rust) 16 (22 ,9); vermeerdering : 6,3%.
(richt.) 4
Aanm. -- Het accusatiefgebruik neemt een weinig af ten voordeele van het datiefgebruik. -- De verhouding tusschen " rust " en
" richting " is bepaald opgeheven.
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acc. 5 (18,5%); dus vermeerdering : 11,7%
dat. 16 (59,2%); dus vermindering : 10,3%.
Aanm.

Eigenaardig is : metten de penninghen IEB. 1,70 (1472).

naer : onz. 1; - acc. 1; --- dat. 1; telkens : 33,3%.
naer (= na) onz. 1; - acc. 1;
dat. 1; telkens 33,3%.
neffens : dat. (rust) 4.
om(me) : onz. 1 (33,3%), vermeerdering : 33,3%
acc. 2 (66,6%); vermindering : 8,4%
dat. 0, vermindering : 25%.
onder : dat. (rust) 1.
over : onz. 5 (23,8%), vermindering : 6,2%
acc. (rust) 13 (62%); vermeerdering : 18,6%
dat. 3 (14,3%); vermindering : 11,7%.,
op, up : onz. 6 (46,1 %); vermindering : 10%
acc. (rust) 7 (53,7%); vermeerdering : 9,7%.
te, ten, ter, tote : dat. zonder uitzondering.
tussehen : onz. 1 (33,3%); vermeerdering : 33,3%
acc. 1 (33,3%); vermeerdering : 33.3%
dat. 1 (33,3%); vermindering : 66,6%.
ut, ute : dat. 2; dus nooit acc. evenmin als vroeger.
Aanm. - Merkwaardig is : uten den tween husen IEB. 1, 69.

van : onz. 31 (12,3%), vermindering : 7,7%
acc. 5 (2%); vermindering : 0,6%
dat. 216 (85,7%); vermeerdering : 4,3%.
De toestand is hier nagenoeg dezelfde gebleven.
voor : onz. 5 (41,6%); vermindering : 13,4%
acc. (ante) 1; pro : 3 (33,3%); vermeerdering : 9,8%
dat. 3 (25%); vermeerdering : 13,5%.
Besluit. - 1. Van een onderscheid " rust " en " richting "
schijnt in Brugge nooit iets bestaan te hebben ; cfr. nog : aen,
boven, in, op.
2. Hebben steeds den datief : bachten, bin(nen), buten,
onder (lijk in de eerste periode), te, ut.
Hebben steeds den accusatief : biven (vroeger den datief),
en op (lijk in 1375).
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Hebben steeds beide naamvallen : aen, bi, jeghen(s), in,
met, naer (eert. acc.) naer (= na), om(me), over, tusschen
(vroeger enkel dat), van, voor.
3. Vergeleken met de statistiek uit de voorgaande periode
opgemaakt is er vermindering der onzekere gevallen bij negen
voorzetsels : aen, bi, ieghen, in, met, over, op, voor, van; —
vermeerdering bij twee : om, tusschen.
Het datie(gebruik neemt toe bij : aen, bi, in, van; ^- vermindert bij : boven, jeghen(s), met, om(me), over, tusschen.
Het accusatie (gebruik vermeerdert bij : aen, bi, boven,
jeghens, met, over, op, tusschen, voor; — vermindert bij : in,
om, van.
4. Vergeleken bij de eerste statistiek (a 0 1277) bevinden
we dat :
a) het datie(gebruik eenigszins toeneemt bij : bi, jeghen(s),
in, over, van, voor; .— doch afneemt bij : aen, boven, met,
op, tusschen ;
b) het accusatiegebruik vermeerdert merkbaar bij : aen, bi,
boven, met, om(me), over, op, tusschen, voor; — vermindert
bij jeghen, in en van;
c) de toestand nagenoeg dezelfde blijft voor : bin(nen),
buten, onder, te, ut.
*
**
II. ANTWERPEN.

§ 5. Voor de stad Antwerpen hebben wij in oorspr. oorkonden uit de helft der 14 de eeuw (Geschiedenis van Antwerpen, door L. TORFS 2, 588-590 (1345); 586-587 (1352); 3, 518520 (1345), den toestand als volgt bevonden :
an : acc. (rust) 1; --• (richt) 5 (100%).
backten : onz. 1 (100%).
bi : dat. (rust) 9.
buiten : onz. 2.
binnen : dat. (rust) 1.
bin : dat. 1.
dor : onz. 1.
in : onz. 1 (3,2%).
acc. (rust) 23; (richt.) 1 (77,4%)
dat. (rust) 3; (richt.) 3 (19,2%).
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ieghen : acc. 2.
naer (-= na) : onz. 2 (66,6%)
dat. 1 (33.3%).
met : dat. 16.
om(me) : acc. 5 (83,3%)
dat. 1 (16,6%).
up, op : onz. 8 (53,3%)
acc. (rust) 4; (richt.) 3 (46,6%).
over : acc. (rust) 4 (80%)
dat. (rust) 1 (20%).
sonder : onz. 1.
te, ter, ten, tote : dat. altijd.
tusschen : onz. 2.
ut : dat. (richt.) 2 (100%).
voer : onz. 5 (50%)
acc. 5 (50%).
van : onz. 5 (13,5%)
dat. 32 (86,5%).
Besluit. 1. Zooals blijkt uit de opgave onder in, up,
over is het onderscheid tusschen " rust " en " richting " niet
meer te erkennen, tenzij misschien bij : aen.
2. Vergeleken bij de opgaven uit Brugsche oorkonden
van - 1375 leveren boven vermelde cijfers een merkelijk verschil op (§ 3) :
DATIEF
Antw.

bi

Br.
bi

bin(nen) bin(nen)
boven
-met
mids
naer
te
te
tusschen
ut
ut
—
van
6
8

DAT. EN ACC.

ACCUSAT.

Br.

Antw.
aen

Antw.
—
—

...•••••

in
ieghen

—

naer

op

op

om
over

voer

i

4

2
*
* *

i

3

Br.
achter
aen
in
jeghen
met
om(me)
onder
over
van
voer
10

- 976 § 6. In oorspr. Antwerpsche stukken van honderd jaar
later 1450-1465 (Antwerpsch Archievenblad, uiig. door
R. GENARD, 19de deel, Antw.; blz. 1-15), hebben we het volgende opgeteekend :
Achter : onz. 1.
an : onz. 2 (66,6%); vermeerdering : 66,6%
acc. (rust) 1 (33,3%); vermindering : 66,6%.
bij : onz. 14 (33.3%); vermeerdering : 33,3%
acc. 1 (2,3%);
2,3%
dat, 27 (64,2%); vermindering : 35,6%.
binnen : onz. 1 (16,6%); vermeerdering : 16,6%
dat. 5 (83,4%); vermindering : 16,6%.
buyten : dat. 4 (100%); vermeerdering : 100%.
boven : dat. (rust) 2.
dore : acc. (richt.) 1 (100%); vermeerdering : 100%.
in : onz. 2 (3,5%); vermeerdering : 0,3%
acc. (rust) 19; (richt.) 2 (36,8%); verminder. : 40,6%
dat. (rust) 30; (richt.) 4 (59,6%); vermeerd. : 40,4%
jegens : onz, 1 (33,3%); vermeerdering : 33,3%
acc. 2 (66,6%); vermindering : 33,4%.
Leghen : acc. 1 (100%); dus geen wijziging.
mids : dat. 3.
met : onz. 9 (23%); vermeerdering : 23%
acc. 2 (5,1%);5,1%
dat. 28 (71,8%; vermindering : 28,2%.
na : acc. 2 (40%); vermeerdering : 26,6%
dat. 3 (60%); vermeerdering: 26,6%.
na (= naer) : dat. (richt.) 1.
onder : dat. (richt.) 1.
op : onz. 16 (55,1%); vermeerdering : 1,8%
acc. (rust) 11; (richt.) 2 (44,7%); verminder.: 1,8%,
over : onz. 1 (33,3%); vermeerdering : 33,3%
acc. 1 (33,3°/0); vermindering : 46,7%
dat. 1 (33,3%); vermeerdering : 13,3%.
ronder : onz. 1 (50%); vermindering : 50%
dat. 1 (50%); vermeerdering : 50%.
te, ter, ten, totten steeds datief. Vormen als tot drie terminen, blz. 1 zijn lang niet zeldzaam.
tusschen : acc. 1 (50%); vermeerdering : 50%
50%.
dat. 1 (50 %);
,,
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uut : dat. (rust) 1 (100%); toestand ongewijzigd.
van : onz. 64 (39,5%); vermeerdering : 26%
dat. 98 (60,5%); vermindering : 26%.
voere : onz. 1 (33,3%); vermindering : 16,6%
dat. (richt.)
(rust) 11 (66,6%); vermindering : 19,9%.
Besluit. ^– 1. De onzekere gevallen nemen overal toe,
blijkbaar tengevolge van de apocope, en wel bepaald bij : aen,
by, binnen, in, jeghens, met, op, over, van; afneming werd
waargenomen bij buyten, doer, sonder en tusschen.
2. Het accusatie f gebruik neemt toe bij : by, dor, na, met,
tusschen; neemt af, wonder genoeg! bij : aen, in, jeghens, op,
over, dus haast overal waar onzekere gevallen in getal toenemen : dus hooren onder deze laatste gevallen talrijke reéle
accusatieven thuis.
3. Het datiefgebruik, daarin verschillend van het datiefgebruik in Brugsche oorkonden, neemt toe bij : buyten, in, na,
over, sonder, tusschen, en neemt af bij : bij, binnen, met, van,
voer, dus haast overal waar de onzekere gevallen toenemen,
zoodat feitelijk de acc. den oorspr. datief verdringt.
4. Vergeleken met de regeering der voorzetsels in bijna
gelijktijdige teksten uit Brugge bieden de laatst opgegeven
gevallen de volgende statistiek, waarin geen rekening gehouden
werd met onzekere gevallen (§ 4) :
DATIEF
Antw. Brugge
bachten
bin

binnen binnen
boven —
buyten buten
mids
na

onder

-ntffens

onder

sonder

te
uyt
van
voer(e)
11

te
ute
-—
8

ACCUSAT.

A.

Br.

aen

^..

DAT. EN ACC.

bij

Br.
aen
bi

in
—
met
--

in
jeghens
met
naer

A.

boven
dore
jeghens

op

om(me)

op

teghen

naer
na
over
over
tusschen tusschen
van

voor
5

3

6

11
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De Antw. schrijftaal heeft vele voorzetsels (11 en 5) met
een vast bepaalde rectie : datief (11) of accusatief (5) ; weinige
voorzetsels met dubbel naamvalgebruik (6).
In 't Brugsch is kenmerkend een gering accusatief gebruik,
en tevens een groot aantal (11) voorzetsels met dubbel naamvalgebruik, zoodat aldaar vaak geen vaste regel bestaat.
*
**
III.

UTRECHT.

§ 7. In Utrecht (De Gilden van Utrecht, uiig. tot 1528) ;
's Gravenhage, 1897, 1, 52-56 (1304-1305) treffen we :
dat. 1 (25%).
aen : onzeker 3 (75%);
bi : onz. 2 (20%); — dat. (rust) 8 (80%).
buten : onz. 1 (33,3%); — dat. 2 (66,6%).
in : onz. 4 (26,8%); — acc. (rust) 2 (12%); — dat. (rust) 7;
(richt.) 3 (62%).
mit : onz. 1 (8,5%); -- dat. 11 (91%).
na : onz. 1 (50%); — dat. 1 (50%).
om : onz. 9 (81%); — acc. 1 (9%): dat. 1 (9%).
op : onz. 2 (28%); — acc. (rust) 1 (14°/0); -- dat. (rust) 3
(richt.) 1 (14%).
(42%);
te, tot steeds dat.
sonder : onz. 3 (75%); -- acc. 1 (25%).
ut : dat. 3.
van : onz. 13 (33%); — dat. 27 (66%).
Besluit..-- 1. Ook te Utrecht schijnt het onderscheid tusschen rust en richting, blijkens de opgaven voor in, op, niet
zeer duidelijk.
2. Hebben steeds den datief (de onz. gevallen niet meegerekend) : aen, bi, buten, mit, na, te, ut, van.
Hebben steeds den accusatief : sonder (kenmerkend).
Hebben beide voorzetsels : in, om, op (kenmerkend).
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§ 8. In teksten van tachtig jaar later, omstreeks de jaren
1386-1396 (De Gilden van Utrecht, 1,7 (1390); 20 (1393);
26-30 (1386-1387); 32 (1396); 59-60 (1386) treffen wij :
after : onz. 4 (50%);
dat. (richt.) 4.
bi : dat. (rust) 3 (100%) : toestand weinig gewijzigd.
buten : dat, 3 (100%) :
„
in : onz. 1 (3,8%), dus vermindering : 23,5%
acc. (rust) 7 (26.1%)
dat. (rust) 18; (richt.) 4 (71,6%).
De toestand is weinig gewijzigd.
mit : onz. 3 (11,1%), vermeerdering : 2,6%
dat. 23 (88,6%). Geen wijziging.
na : onz. 3 (geen datiefgebruik als boven) : onz. met 50%
vermeerderd.
na (= naer) dat. 3.
cinder : onz. 5.
op : onz. 5 (62,5%); vermeerdering : 34,5%
dat. 3 (37,5%); vermindering : 19%
geen enkel acc. meer, dus vermindering : 14%.
tusschen : onz. 1 (33%); — dat. 2 (66%).
ut : dat. 10 (toestand ongewijzigd).
van : onz. 4 (9,6%); vermindering : 23,4%
dat. 37 (90%); vermeerdering : 24%.
voer : onz. 5 (70%)
acc. 1 (14%)
dat. 1 (14%).
Besluit. ^– 1. Het onderscheid tusschen" rust " en" richting " bestaat feitelijk niet meer, ofschoon de opgaven voor in
een datiefgebruik bij " rust " schijnen te laten onderstellen.
2. De onzekere gevallen vermeerderen natuurlijk, tengevolge vooral der apocope. Misschien (gezien het totaal onderblijven van accusatieven) zitten in de onz. gevallen ook wel
oorspronkelijke accusatieven :
3. Parallele toestand in 1304 en 1390.
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1304
aen
bi
buten
mit
na
te
ut
van

1390
after
bi
buten
mit
na
op
te
tusschen
ut
van

ACCUSAT.

1304

1390

ACC. EN DAT.
1304

1390

in

in

sonder

om
op

--voer

Het uitsluitend datiefgebruik in 1390 is omtrent regel
geworden ; --- het uitsluitend accusatie f gebruik bestaat volstrekt niet; de voorzetsels met dubbel naamvalgebruik zijn
zeldzaam (2) ; -- kenmerkend !
*
* *

§ 9. In oorkonden van een eeuw later (De Gilden van
Utrecht 1, blz. 25 (1495) ; blzz. 105-112 (1491-1492); 121
(1490) lezen wij :
bij : onz. 4 (26,4%); vermeerdering : 26,4%
acc. (rust) 2 (13,1%); vermeerdering : 13,1%
dat. (rust) 8 (richt) 1 (59,4%); vermindering : 40,6%.
binnen : onz. 2 (25%)
dat. (rust) (75%).
buten : acc. (rust) 1 (100%); vermeerdering : 100%.
Geen onzekere gevallen meer, noch datiefgebruik.
in : onz. 6 (21 %); vermeerdering : 17,7%
acc. (rust) 5 (17,5 %) ; (richt.) 2 (7 %) ; nagenoeg
dezelfde toestand.
dat. (rust) 12 (42%); (richt.) 3 (10,5%); vermindering : 20,1%.
mit : onz. 1 (12,50%), dus nagenoeg dezelfde toestand.
acc. 1 (12,50%); vermeerdering : 12,5%
dat. 6 (75%); vermindering : 11,6%.
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acc. 1 (9%), vermeerdering : 9%
dat. 7 (63%); vermindering : 27%.
om : onz. 4 (66%); vergeleken bij de eerste periode vermindering : 15% .
dat. 2 (33,2°/a); vergeleken bij de eerste periode vermeerdering : 24,2%.
op : onz. 2 (8%); vermindering : 54,5%.
acc. (rust) 5 ; (richt.) 2 (30%), vermeerdering : 30%
dat. (rust) 12; (richt.) 2 (62%),
: 25%.
te, ter, ten, tot : datief.
tusschen : onz. 2 (100%); vermeerdering : 66,6%; vermindering van datief gebruik : 66%.
ute : dat. 6 (100%) toestand ongewijzigd.
van : onz. 4 (7,6%); vermindering : 2%
acc. 1 (1,9%); vermeerdering : 1,9%.
dat. 47 (89,3%); vermindering : 0,7%.
voer : onz. 1 (15%), vermindering : 55%
dat, (rust) 2 (50%), (richt. 1) 25%; vermeerdering :
61%; en vermindering van accusatiefgebruik : 14%.
Besluit. — 1. Het aantal der twijfelachtige gevallen vergroot bij : by, in, tusschen; — en vermindert bij : na, om, op,
van, voer.

2. Het accusatie (gebruik neemt enkel af bij voer; het
neemt toe haast overal, bepaald bij : by, buten, in, mit, na, op.
van. Dit is kenmerkend voor die periode in dit dialect.
3. Het datiefgebruik neemt af bij : by, buten, in mit, na,
tusschen, van; — neemt enkel toe bij : om, op en voer.
4. Het onderscheid tusschen " rust " en " richting " is
gedurende de gansche periode (1300-1500) verdwenen, vermits
de acc. (naast dat) dient om de rust (by, buten, in, op) en de
datief vast naast acc. om de richting (bi, in, op, voer) aan te
toonen.
5. Parallele toestand der rectie der voorzetsels in 1304,
1390, 1490 te Utrecht.

—982--•
DATIEF

ACCUSAT.

DAT. EN ACC.

1303 1390 1490
aen after

1304 1390 1490

1304 1390 1490

bi

bi

—

--

bij

binnen
— — buten

buten buten —
mit mit —

na na —
-om
.— op —
te
te
te
tusschen
ut(e)
ute
ute

sonder

— — van

van van -8

r

voer

10

5

in
in
in
— — mit
-na
—
om
op — op

i

voer
1

0

1

3

2

6

Het datiefgebruik neemt over het algemeen af gedurende
de 15de eeuw ten voordeele van het uitsluitend accusatiefgebruik (buten) of meestal van het accusatiefgebruik nog
gepaard met het datiefgebruik (6).
Summa summarum bezit de Utrechtsche schrijftaal gedude mnl. periode :
a) vele voorzetsels, welke enkel den datief regeeren ;
b) zeer weinig voorzetsels welke uitsluitend den accusatief
beheerschen.
*
* *

§ 10. Algemeene besluiten. -- Het onderzoek ingesteld
nopens de rectie der voorzetsels in Brugge, Antwerpen en
Utrecht heeft bewezen :
1. dat een onderscheid tusschen " rust " en " richting "
in deze Westmiddelnederlandsche schrijftaal nooit duidelijk
gevoeld werd (1); §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. dat het accusatiefgebruik overal (hier vroeger daar
later) tot op het einde der Mnl. periode toeneemt ten nadeele
vaak van het datiefgebruik (§§ 4, 6, 9).

(1) Is dit misschien al te wijten aan den invloed der volkstaal op
deze min litteraire stukken? Of zouden opgaven getrokken uit oorspr.
Antwerpsche teksten uit de jaren 1250 deze thesis niet verzwakken?
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3. dat het aantal onzekere gevallen (waaronder naast
oorspr. accusatieven ook zeker geapocopeerde datiefvormen
zijn) overal (uitgezonderd te Brugge (§ 4) gedurende de 15 de E.)
met de jaren heeft toegenomen.
Naast deze drie gemeene trekken, stippen we ook merkelijke verschillen aan :
A. Kenschetsend voor de Brugsche schrijftaal is. a) het
talrijker worden der onzekere gevallen in de 14 de eeuw (§ 3),
en het min talrijk worden gedurende de 15de eeuw (gevolg van
taalparticularisme?), (§ 4);
b) het veelvuldig gebruik van den datief bij alle voorzetsels gedurende gansch de Mnl. periode (§§ 2, 3, 4), in zooverre
dat de datief nog overal voorkomt in de laatste jaren der
15de eeuw, en zelfs in alle teksten uit de 14de eeuw, (welke we
buiten de reeds aangehaalde met opzet onderzochten) opnieuw
vermenigvuldiger wordt bij van (gevolg van taalparticularisme?) (§ 3).
Aanm. — In dit opzicht komt de toestand te Brugge eenigszins
overeen met dien van Utrecht (§ 9) ;

c) het zeer vaak naast elkaar bestaan van acc. en dat. in
voorzetsels als : aen, in, met, op, over, tusschen, van, voor (§ 4).
B. Kenschetsend voor de Antwerpsche schrijftaal is :
a) het merkbaar vermeerderen der onzekere gevallen
gedurende de 15de eeuw (§ 6);
b) het uitsluitend gebruik van aen, jeghen met den acc. en
van : van, boven met den datief (alleen te Antwerpen opge-

merkt), .— en over het algemeen het hoogste percentage van
het accusatiefgebruik (§ 6).
C. Kenschetsend voor de Utrechtsche schrijftaal is :
a) het betrekkelijk hooge percentage der onzekere gevallen
van af de eerste tot de laatste periode (§§ 7,8);
b) het zeer gering gebruik van accusatieven welke haast
nooit uitsluitend voorkomen, naast het haast uitsluitend gebruik
van den datief tot het midden der 15 de eeuw (§ 8).
*
**

§ 11. Dit onderscheid nu, in de regeering der voorzetsels
vastgesteld, bevestigt eens te meer de thesis, dat de dialecten,
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voornamelijk in de vroegste tijden der Mnl. periode, nog zeer
van elkaar verschilden, evenals zulks door het consonantisme,
de flexie, de woordenkeus, de syntaxis, het geslacht en vooral
het vocalisme elders bewezen werd. Dit kenmerkend onderscheid levert verder een gemakkelijk criterium, waardoor de
oorsprong van een hs. en de wijzigingen aan een hs. door
vreemde copiïsten toegebracht zonder al te veel moeite kunnen
bepaald worden. Verder kunnen we door de toepassing der
regeering voor de meeste voortzetsels aldus opgesteld, vaak
bepaald beslissen in welken naamval een znw. staat, en aldus
met zekerheid in de Vormleer de verbogen vormen der znw.
en vnw. opstellen.
In een tweede studie hopen we door statistieken over de
regeering der voorzetsels in Limburgsche, Hollandsche en
Geldersche teksten een volledig beeld van de regeering der
voorz. in al de Mn!. hoofddialecten te kunnen mededeelen.

VONDEL'S TASSOVERTALING.
VERGELIJKING TUSSCHEN HET HANDSCHRIFT
VAN St PETERSBURG EN DAT VAN OXFORD
NAAR CANTO I, STANZA 1-4; CANTO XX,

ST. 140-144; III, 8, EN XI, 70.
DOOR

Dr. L. SIMONS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Meer dan tien jaar zijn verstreken, sedert ik werd aangezocht om een verslag uit te brengen over Vondel's Tassovertaling, door Dr. W. De Vreese ontdekt. Het onderzoek
werd op de lange baan geschoven, en ik ben de Academie
hieromtrent een korte opheldering verschuldigd. Ik ging van
het beginsel uit dat het niet aanging eenige bladzijden te
doorloopen en daarna gauw, gauw een verslag samen te
flansen, maar dat ik het geheel ernstig diende te toetsen.
Eerst moest ik mij vertrouwd maken met het Italiaansch
en met Tasso's diepzinnigen, zooals Hooft zegt, en tot in de
geringste bizonderheden afgewogen stijl. Hiermede waren een
paar jaren gemoeid. Daarna sloeg ik de hand aan de eigenlijke
taak en begon met den 1 en en 20' ten zang in te studeeren om
vast te stellen, of Vondel het Italiaansch beter verstond in den
laatsten zang dan in den eersten ; zoo ja, dan zou het onderzoek
van lieverlede beter vlotten.
De vergelijking viel tot mijn teleurstelling uit, beide zangen stonden met uitzondering van de aanvangsstrofen in den
l en zang nagenoeg op dezelfde hoogte of, liever, laagte. Ik kon
dus niet veel voldoening verwachten van de rest en zoo liet ik,
om het zoo eens uit te drukken, het akkefietje varen.
Daarna brak de wereldoorlog uit; aldoor stonden de zinnen
gespannen op gewoner kost dan verstandelijken kost, laat staan
versnapering.
Vcrsl, 1922
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— 986 -Nadat de verademing gekomen was, wapende ik mij met
nieuwen moed en taai geduld, en zoo heb ik mij er doorgeslagen.
In mijn brief van 23 December 1821, aan onzen betreurden
secretaris, den Heer Gailliard, had ik mijn kort te voren geopperd
voorstel ingetrokken, dat hierop neerkwam : het stuksgewijze
uitgeven van Vondel's vertaling, niet in een afzonderlijken
bundel, daar de kosten te hoog zouden loopen, maar in de
Verslagen en Mededeelingen van ons genootschap. In dien
brief stipte ik de redenen aan van die kentering van zienswijze.
Ik wees er op, dat het drukken van het geheel in ons maandschrift met heel den nasleep van aanteekeningen te veel tijd en
plaats in beslag nam en de moeite kwalijk zou loonen, omdat de
Petersburger tekst het eerste klad is van iemand, die gaandeweg
op de hoogte van het Italiaansch zoekt te geraken en bijgevolg
als vertolking mislukt mag heeten. Mijn besluit was, dat de
Academie beter werk zou verricht hebben met het laten uitschrijven van Vondel's vertaling, zooals die verbeterd is in het
handschrift van Oxford. Ik blijf bij dit besluit.
Nu is het wel waar, dat de verwachtingen zeer hoog
gespannen waren bij het inslaan van het heuglijk nieuws dat een
uitgebreid prozawerk van Vondel's eigen hand uit het stof der
vergetelheid was opgedolven. Daartoe bracht voorzeker ook
het merkwaardige opstel van De Vreese (1) het zijne bij, alsmede de nog al flinke aanhef, door hem als voorproefje medegedeeld.
Gaan we nu over tot ons onderwerp.
Ons doel is het bepalen van de waarde der beide handschriften. Is de lezing van Oxford uit die van S t Petersburg
verbeterd ? Zoo ja, dan ligt het voor de hand, dat 0 den meest
betrouwbaren tekst vertoont, zoodat het volledig onderzoek
van P eigenlijk van ondergeschikt belang is.
En zoo is het inderdaad, als later zal blijken.
Ongelukkigerwijze is het hs. van Oxford niet gedrukt,
zelfs niet afgeschreven. Wij bezitten alleen een elftal strofen
(1) Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt. " Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde. " Maart, 1911.
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met het facsimilé van acht er van, welke wij te danken hebben
aan ons buitenlandsch eerelid, Dr. J. F. M. Sterck, inspecteur
van het lager onderwijs te Haarlem, een onzer beste Vondelkenners (1). De Vreese heeft de facsimilé's in zijn bijdrage
opgenomen. Ondanks die karige gegevens zal het mogelijk
blijken het pleit op afdoende wijze te beslechten, en het zal
glashelder uitschijnen, dat hs. 0 hs. P verre in de schaduw
stelt en Vondel's hoogen roep onaangetast laat.
Laten wij vooraf eenige onmisbare bizonderheden aangaande Vondel's Tassovertaling in herinnering brengen. Wij
ontleenen die aan de studie van Dr. W. De Vreese.
Het was aan de tijdgenooten niet onbekend, dat Vondel
met Tasso's epos doende was, maar niet tot de uitgave overging. Het bleef voorshands bij die wetenschap. Wel had
Willems de aandacht getrokken op een boekenveiling in den
Haag, in 1764, waarin Vondel's eigenhandige Tassovertaling
vermeld stond, welke thans, dank zij De Vreese's nasporingen, gebleken is die van S t Petersburg te wezen; maar dit gaf
aanleiding tot een scheeve voorstelling van de zaak : Jacob
van Lennep zond het dwaalbegrip de geleerde wereld in, dat
Vondel Tasso niet vertaald had en enkel een wakend oog
had gehouden over Tesselschade's bekende berijming van het
Italiaansch gedicht. De Vreese heeft met die meening voor
goed afgerekend.
Weldra ging een nieuw licht op. De Nederlandsche
geleerde Dr. H. Brugmans ontdekte in 1892 het op Vondel's
naam staande hs. in de Bodleian Library te Oxford. In 1894
gaf de Duitscher Dr. R. Priebsch een uitvoerige beschrijving
er van met aanhaling van enkele strofen. De titel luidt :
" J. Van den Vondels Verloste Jerusalem van Torquato Tasso. "
Deze titel is in dezelfde hand geschreven als de tekst. Het hs.
is versierd met platen en titelblad van de Genueesche editie
van 1590. Het heeft twee watermerken, eigenlijk twee varianten van hetzelfde merk, het wapen van Amsterdam voorstellende. Zij behooren tot een familie, die eerst na 1660 voorkomt.
(1) Eerst verschenen in het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1905.
Herdrukt in " Oorkonden over Vondel en zijn Kring, met portretten
en facsimilé's. " Bussum, 1918.
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Het oudst bekende voorbeeld van dit merk is van het jaar 1657.
Al aanstonds giste Dr. De Vreese, dat het nette, duidelijke
schrift in 0 niet van den dichter afkomstig kon zijn.
Dit werd in 1906 bewaarheid, toen hij op de Keizerlijke
Bibliotheek te S t Petersburg de hand legde op het door Vondel
zelf geschreven manuscript, getiteld : " Tassoos Godefroy of
Hierusalem verlost. "
" Bij het lezen van het opschrift, zoo zegt hij, erkent men
al dadelijk, in den tweeden en vierden regel, de eigenaardige,
welbekende hoofdletters uit 's dichters hand. Het is ontwijfelbaar dat we zijn klad voor ons hebben. Er is geen bladzijde
die daarvan niet de sporen draagt : de eene is veel dichter
beschreven dan de andere ; hier is het schrift fijner dan daar ; al
naar gelang Vondel al of niet pas zijn pen versneden had; het
wordt soms microscopisch klein, maar blijft niettemin overal
duidelijk leesbaar ; de hand is overal even vast en regelmatig.
Het zou geen heksenwerk zijn te bepalen, hoeveel de dichter
bij elke gelegenheid aan één stuk heeft geschreven. "
Er zijn veel leemten in P. Desaangaande lees ik : " Het is
waarschijnlijk, dat Vondel oorspronkelijk van plan was, die
leemten naderhand aan te vullen : overal heeft hij daartoe de
noodige ruimte opengelaten, en die ruimte was zorgvuldig
berekend : hier voor een woord, daar voor een zin, elders voor
een of meer regels. "
De verbeteringen in P zijn talloos, veel varianten zijn
doorgehaald, waaronder sommige ten onrechte, naar we zullen
bevinden. Vondel heeft op verschillende manieren aangewezen,
dat hij nog veel meer verbeteringen noodig achtte ; van die
aanwijzingen zullen wij alleen aanhouden, dat hij de woorden
of zinnen, waarover hij niet voldaan was, heeft onderstreept.
Iets wat de deur openzet voor gissingen is, dat P behalve
de correcties van Vondel er nog draagt van een andere hand,
en wel van die, welke het Oxfordsche handschrift vervaardigd
heeft; de scherpzinnige geleerde had dit al op voorhand vermoed. Zij bestaan meestal in alleenstaande woorden.
Noch Tesselschade, noch een van Vondel's jongere vrienden als Brandt, Vollenhove, Oudaan, Antonides kunnen als de
schrijvers van die terechtwijzingen in aanmerking komen.
De Vreese stelt deze verbeteringen nog in de 17 e eeuw,
waarschijnlijk omstreeks 1680.
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Tot hiertoe is alles in den haak, nochtans behooren de
verbeteringen van Vondel en die van de vreemde hand uiteengehouden te worden.
Indien wij nu het eerste facsimile ter hand nemen, ingeschoven tusschen blz. 112 en 113 van De Vreese's studie, en
daarnevens leggen den XIV zang, str. 32-40 van het door hem
bezorgde afschrift P, dan bevinden wij, dat er tweeërlei correcties onder de verbeteringen van de vreemde hand zijn aan te
wijzen.
Eerste soort : str. 36, reg. 1 luidt het in margine van de
copij : " hebtghe geenen lust '' door den corrector onderstreept
en voorzien, bov. d. reg., van de variante laat het u niet mishagen.
Reg. 4 van dezelfde stroof : " daer gaf hy ruymte het
opgeleyde water '' en in margine teekent De Vreese weder
aan : door den corrector onderstreept en voorzien, bov. d. reg.,
van de variante gebood het water, dat het haar plaats maakte.
Op het eerste zicht ontwaart men aan het verzorgde schrift,
dat wij met den copiïst van 0 te doen hebben ; alle twijfel is
buitengesloten.
Zoo is het echter niet gelegen met de verbeteringen van
de tweede soort : in P, str. 33, reg. 4 is onderstreept " gekroont
met eenen langen beuckenboom, en suyvere (kleedinge) ";
ib. reg. 5 is onderstreept " bewandelde barvoets "; str. 34, reg. 3
" struyckelen "; str. 35, reg. 3 " onbekende en ongeloovige
landen " ; str. 37, reg. 2 " van synen vliet "; str. 38, reg. 6
" massen en tot goude zolle ".
Nog twee onderlijnde plaatsen staan opvolgendlijk in
str. 39 en 40, doch wij zullen het hierbij laten.
Welnu, en daar wringt juist de schoen, na elk van die
onderlijningen schrijft De Vreese in margine : door den corrector onderstreept; dus niet door Vondel.
Hoe weet hij zulks ? Hoe kan hij uitmaken, dat de correcties van de tweede soort van den corrector en niet van Vondel
zijn ? Een streep is een streep voor het bloote oog, en het valt
moeilijk er het vaderschap van te bepalen. En waarom gaat de
corrector zoo willekeurig te werk ? Immers op een en dezelfde
bladzijde heeft hij het onderstreepte nu eens door de correctie
vervangen, dan weer niet.
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blz. 130 zegt, dat het " meestal alleen staande woorden zijn ".
Hij schrijft ook onderstreepingen aan den corrector toe.
Mijns erachtens zit er niets anders op dan dat De Vreese
in bedoelde studie zijn eerste meening heeft laten varen. Wij
besluiten dus tot nader bescheid, dat de onderstreepte woorden
en zinnen van Vonders eigen hand zijn (1).
Tot welk tijdstip rekent De Vreese het hs. van St Petersburg ? Vondel moet nog in de " fleur " van zijn leven geweest
zijn, omdat de regels goed waterpas loopen niettegenstaande
de bladen niet gelijnd zijn. Het beste middel nochtans om het
tijdstip vast te stellen is het papier. Het watermerk, waarvan
blz. 132 een facsimilé gegeven wordt, kan dagteekenen uit een
van de volgende perioden : + 1606-1615, ofwel -}-1635-1648.
Daar Vondel het te druk had met den zijdehandel en eerst
na 1635 over voldoenden tijd beschikte, verwerpt de schrijver
de eerste periode en plaatst hij de vertaling in -F- 1640.
Hij komt ten slotte tot deze gevolgtrekking :
" Het Oxfordsche handschrift is dus hoogst waarschijnlijk
afgeschreven naar het Petersburgsche : terwijl de kopiïst Vonders eigenhandig handschrift afschreef, bracht hij in dit laatste
verbeteringen en aanvullingen aan, wie weet, wellicht onder
toezicht en op aanwijzing van den dichter zelven. "
De totstandkoming van 0 zou dus samenvallen met de
verbeteringen van den corrector in P, derhalve in het boven
bij benadering aangenomen jaar 1680.
Het pleit voor De Vreese's doorzicht, dat hij van meet af
vermoed heeft, dat 0 het hs. P gewijzigd heeft, en dat Vondel
zelf niet vreemd aan die wijziging ten goede is. Juist deze twee
punten zal ik in het licht stellen. Ik ben het echter niet met
hem eens, als hij veronderstelt, dat de verbeteringen van de
tweede hand in P en het opteekenen van 0 samengaan.
Waartoe zouden die correcties van P nog dienen op het oogenblik dat P heeft afgedaan, nu een beter tekst, die van 0, gereed

(1) Te elfder ure heb ik sommige onderstreepte plaatsen vergeleken, met het gevolg dat ik bovenstaand oordeel intrek en aanneem,
dat de onderstreepte zinnen en zinsdeelen wél het werk zijn van de
vreemde hand. Dit voorbehoud is van kracht voor wat volgt.
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ligt om in de plaats te treden? Of wie zal het invallen na b. v.
een brief in het net geschreven te hebben, het klad nog eens ter
hand te nemen en aldaar nog eenige fouten te verbeteren, welke
waren over het hoofd gezien?
De correcties van vreemde hand in P moeten derhalve
vroeger geschied zijn dan het afschrijven van 0 door diezelfde
hand.
Dr. Sterck heeft eenige bezwaren tegen -^ 1640 als tijd
van ontstaan van P.
Waarom wijst De Vreese de eerste periode of de jaren
daaromtrent van de hand. daar men toch weet uit de opdracht
van de Helden Godes, 1620, dat Vondel toen reeds Italiaansch
had geleerd of daarmede bezig was ? In 1623, ter gelegenheid
van Tesselschade's huwelijk, herdenkt hij haar Tassovertaling.
Dit alles maakt waarschijnlijk, dat Vondel zich al vroeg met
Tasso onledig hield.
" Mij komt het voor, zegt hij, dat Vondel Italiaansch is
gaan leeren, toen zijn broeder Willem (1) zijn Italiaansche reis
zou gaan ondernemen, dus vóór 1620, en zij dus gezamentlijk
die taal bestudeerd hebben. Dit is zoo natuurlijk en voor de
hand liggend voor twee broeders, zoodanig aan elkander
gehecht, die zich beiden ijverige studenten betoonden. Vanzelf
zal hij daardoor reeds spoedig met Tasso kennis hebben
gemaakt " (2).
De vertaling van een uitgebreid werk als de Gerusalemme
Liberata kan zich over beide tijdperken uitgestrekt hebben,
zoodat de dichter met tusschenpoozen veel jaren van zijn leven
daaraan gewerkt heeft.
Dit lijkt mij de natuurlijkste oplossing, want hetzij in
beslag genomen door zijn zaken (3), hetzij daarna door zijn
(1) Willem geboren te Amsterdam in 1603, studeerde in de rechten
te Leiden, deed in 1624-1625 een Italiaansche reis en stierf in 1628.
Vondel getuigt later van zijn broeder, dat deze hem ver te boven ging.
Sterck, Oorkonden, enz. IIe hoofdstuk.
(2) Oorkonden, blz. 92.
(3) Vondel heeft ongetwijfeld zijn zaken behartigd, al had zijn
practische moeder, die op de kleintjes paste, het op den mijmerzieken
en soms te veel opspraak verwekkenden poëet niet begrepen. Van de
30 deelen, welke Unger's uitgave telt, zijn er 20 gemaakt nadat hij zich
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veelomvattenden letterkundigen arbeid, de tijd, waarover Vondel kon beschikken, was nooit breed genoeg uitgemeten om
zulk een omvangrijke taak in één adem tot een goed einde te
brengen.
De gebrekkige vertaling in P staaft bovendien deze voorstelling, doch daarover later.
Het verschil in schrift is dus best te verklaren uit de verschillende perioden van bewerking en niet alleen uit het nieuwe
versnijden der pen. (Oorkonden, blz. 92.)
Nog een ander omstandigheid wijst, volgens denzelfden
Vondelkenner, op de bewerking van een deel der Tassovertaling in het begin der 17e eeuw, 't is de perkamenten omslag,
waarin P is ingenaaid, bestaande uit een dubbel blad van een
15e eeuwsch koorboek. In 't begin der 17e eeuw werden dergelijke bladen nog veelvuldig door binders voor boekbanden
gebruikt ; later echter toen de perkamenten stempelbanden en
vergulde kalfslederen banden in zwang waren, werden perkamenten omslagen van middeleeuwsche boeken zelden meer
aangewend.
Een derde punt wordt ten slotte door Dr. Sterck in overweging gegeven. Waarom zou Vondel omstreeks 1640 papier
hebben genomen, dat omstreeks 1615 gemaakt is, heet het,
indien hij ook niet reeds in die vroegere jaren aan P gewerkt
had? Ik vat niet recht de bewijskracht van die opwerping.
De Vreese zegt immers, dat het papier kan dagteekenen uit een
van de twee (ik cursiveer) perioden (blz. 133). Of hebben de
daar ter plaatse opgesomde oorkonden, welke tusschen 16351648 geschreven zijn, dan ook papier gebruikt, dat omstreeks
1615 gemaakt is ? Hetzij men ja, hetzij neen antwoordt, aan de
bewijsvoering is de punt afgebeten. Ziedaar het zakelijke
omtrent P.
uit de zaak had teruggetrokken. Baumgartner zegt, dat Vondel met goed
gevolg zaken dreef, " gelijk uit zijne welgesteldheid van later blijkt. "
(joost van den Vondel, zijn leven en werken, in het Nederlandsch
overgebracht, blz. 12). Had hij later zijn zoon joost niet uit geldverlegenheid gered en er 40,000 gl. bij ingeschoten? Zijn moeder had in 1613
den zijdehandel aan hem overgedaan en er nog 8400 gl. kapitaal gelaten
tegen rente. Toen zij in 1637 stierf, had de dichter die schuld met de
rente afgelegd. (Sterck, Oorkonden, blz. 68-70.)
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Wat is nu het oordeel van Dr. Sterck aangaande het ms. te
Oxford ? Het werd klaar gemaakt om gedrukt te worden.
" Als ik mijn oordeel over het Oxfordsche handschrift in 't kort
samenvat heb ik den indruk gekregen, dat het duidelijk de
sporen draagt een afschrift te zijn, bestemd als copij voor een
uitgave. Talrijke doorhalingen en verbeteringen geven hiervan
blijk. " (Oorkonden, blz. 97.) Ik kan me best hiermee vereenigen.
Na dit overzicht van den stand van zaken komen wij tot
de vergelijking tusschen de twee vertalingen in de elf volgende
strofen, nl. de vier eerste strofen van Canto I en de vier voorlaatste van Canto XX; de slotstroof van 0, welke Dr. Sterck
zoo vriendelijk was voor mij naar Priebsch af te schrijven, en
waarvoor ik hem hier mijn openlijken dank betuig. Voegen wij
er nog bij XI, 70, door Sterck afgedrukt naast Vonders vertolking in de opdracht van de Helden Godes; en ten laatste
III, 8, welke door hem gelegd wordt naast Tesselschade's
berijming van dezelfde stanza.
Helaas, deze acht verzen zijn alles wat overblijft van de
langjarige Italiaansche studiën der zoo gevierde vrouw. Men
mag wel zeggen, dat een nijdig noodlot met zijn tooverroede
de Armidatuinen heeft doen verzinken, waarin het leergierig
Hollandsch vernuft zich in den loop der 17e eeuw vermeide.
Aan de jongeren de taak om dat tooverpaleis, al zij het
ook gedeeltelijk, weer op te roepen.
Van de oude uitgaven komen voor ons doel alleen in
aanmerking :
De twee eerste uitgaven van Bonnà, Ferrara, 1581, door
Solerti als de beste gevolgd.
De derde uitgave van Melaspina, Venetië, 1582. 't Is een
minder goede reproductie van Bonnà.
Die van Mantua, door Ossano uitgegeven. 1584. Dit was
tot voor kort de vulgata.
Die van Genua, 1590, met meerdere herdrukken. Het is
een niet onberispelijke nadruk van de editie van Mantua (1).
(1) Ten opzichte van den Italiaanschen tekst heb ik bij voorkeur
twee werken geraadpleegd : de critische uitgave van Solerti, een standaardwerk, en de uitstekende schooluitgave van Carbone :
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CANTO I,

l e Stroof P (1) :
Ick sing de godvruchtige wapenen en den hopman die het treffelyck graf van Christus beveyde ;
veel heeft hy gearbeyd met syne
wijsheyd en met synen arm (hand
doorgehaald), veel heeft hy wtgestaen in die heerlycke verovering
en te vergeefs heefter sich de hel
tegen geset; en te vergeefs wapende
sich Asien en het vermengde volck
van Libyen, tegens hem (want de

0:
Ik zing de godvruchtige wapenen, en den hopman, die het heerlijk graf van Christus bevrijde ;
veel heeft hij gearbeyd met zijne
wijsheyd, en met zijnen arm; veel
heeft hij uytgestaan in die roemrijke
verovering en te vergeefs heeft
er zich de hel tegen gezet : en te
vergeefs wapende zich Azie en
het vermengde volk van Libijen
tegens hem (want de hemel hem

Gerusalemme Liberata, poema eroico di Torquato Tasso. Edizione
critica. Sui manoscritti e le prime stampe, A cura di Angelo Solerti e
cooperatori. Tre volumi. Firenze. G. Barbéra, editore, 1896.
La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso corredata di note
filologiche e storiche e di varianti e riscontri colla Conquistata. Edizione
stereotipa illustrata con 16 composizioni artistiche. (Sedicesima tiratura.)
Firenze, G. Barbera, editore, 1912.
De door mid geciteerde Italiaansche tekst is die van Carbone, welke
zich door den band aansluit bij Solerti zonder nochtans de editie van
Mantua geheel en al weg te cijferen. Ik doe dit, omdat de spelling van
het lidwoord bij Solerti op het vroeger, oorspronkelijke standpunt
staat, b. v. a i santi segni, thans : ai santi segni; ne la parte, thans :
nella parte, da le stelle, thans : dalle stelle. "
Het Italiaansch had zich lang voor de 16e eeuw als schrijftaal vastgezet. Tasso's taal over het geheel genomen verschilt niet veel van de
tegenwoordige taal der poëzie. (Dit is zoo waar, dat ik mij met het
Italiaansch-Nederlandsch woordenboek van A. Nuyens, Gouda, Van
Goor, zonen, uit den slag .kon trekken.)
Hetzelfde kan niet gezegd worden van het Fransch van Tasso's
ouderen tijdgenoot Rabelais, noch van het Nederlandsch der 17e eeuwsche schrijvers. 't Is geen kleine verdienste van Vondel, dat zijne taal
het meest modern is, meer dan die van Huygens, Brederoo en Hooft.
Den stijlloozen quia beuzelenden Cats laat ik van zelf er buiten.
(1)
Canto l'armi pietose e '1 Capitano
Che '1 gran sepolcro liber6 di Cristo :
Molto egli opr6 col senno e con la mano;
Molto soffri nel glorïoso acquisto :
E invan l'Inferno a lui s'oppose, e invano
S'armó d'Asia e di Libia it popol misto ;
Chè it Ciel gli diè favore, e sotto ai santi
Segni ridusse i suoi compagni erranti.

995 --hemel hem begunstigde) ende onder begunstigde) en onder de heylige
de heylighe vaendels syne ver- vaandels verzamelde hij zyne verstroyde gezellen.
stroyde gesellen versamelde.
Eens voor al zij opgemerkt, dat wij het zoo nauw niet
moeten nemen met de interpunctie van P.
Op- en Aanmerkingen.
De woordenkeus is nauwgezetter in 0 : " treffelyck graf "
gran sepolcro, v. 2, en " heerlycke verovering " glorioso
acquisto, v. 4, worden in 0 juister beteekend " heerlijk graf "
en " roemrijke verovering ".
In XX, 144, 8 hebben P en 0 Ii gran Sepolcro letterlijk
weergegeven door " het groote graf "; grande " groote '' moet
daar natuurlijk niet in stoffelijken zin opgevat worden.
V. 3. In P is " de hand ", variante op la mano doorgehaald, klaarblijkelijk ter voorkoming van misverstand, want het
geldt wapenfeiten en geen handenarbeid.
Vv. 5-6 " te vergeefs heefter sich de hel tegen geset en te
vergeefs wapende sich Asien en het vermengde volck van
Libyen tegens hem " P en 0, dit laatste met gewijzigde spelling.
Eén van de twee onderstreepte bepalingen is te veel naar
luid van 't Italiaansch, waar in v. 5 maar een enkele voorkomt
en wel hetzij vi s'oppose (er tegen), naar Bonnà, hetzij a lui
s'oppose (tegen hem) met Mantua en Genua.
Het heeft er den schijn van, dat P Bonnà heeft gevolgd
in v. 5, doch ik betwijfel het.
P is, naar ik later beter hoop te onderzoeken, hoogst
waarschijnlijk vertaald naar de editie van Genua, hetgeen de
platen, waarmede 0 is opgeluisterd, reeds zouden laten gissen.
Derhalve is " tegens hem ",'v. 6, overbodig en moet men
lezen : te vergeefs had zich de hel tegen hem verzet (misschien
er tegen) en te vergeefs wapende zich Azië en het vermengde
volk van Lybië (Africa).
V. 6. " Asien en het vermengde volck van Libyen ",
P en 0. Verkeerd zinsverband : d'Asia is de 2e naamval en
hangt van il popolo af, net als di Libia; dus te vertalen : het
vermengde volk van Azië en Lybië.
V. 7. Chè il Ciel gli diè favore " want de hemel hem
begunstigde ", P en 0.
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Chè of ché (met accent) _= want, omdat. Dit voegwoord
is vaak onvertaald in P en is dan uit den samenhang op te
maken, ofwel het is fout vertaald, zooals XX, 144, waarover
later.
Solerti heeft hoegenaamd geen voegwoord, dus : I1 del;
Mantua en Genua hebben che (zonder accent), voor poiche,
omdat, terwijl " want " in P en 0 veronderstelt, dat Vondel
chè las. Misschien deed Vondel dit zonder erg, nochtans is chè
zoo kwaad niet, daar Carbone (zie den Ital. tekst) er ook de
voorkeur aan geeft.
Vv. 7-8. P en 0 slaan een dwaalweg in. De verzen
behooren overgebracht te worden als volgt : want de hemel
begunstigde hem en verzamelde (beter : voerde terug) onder de
heilige vaandels zijn verstrooide gezellen.
De tweede zin legt uit, waarin die gunst van den hemel
bestaat.
Vondel echter beschouwt " want de hemel begunstigde
hem '' als een tusschenzin, vandaar de haakjes, terwijl geen
zweem van inlassching in 't Italiaansch te bespeuren is. Men
vraagt zich te vergeefs af, welk het onderwerp van " verzamelde " in P is, er hapert iets. Hier komt 0 juist van pas om
het ontbrekende subject hij aan te vullen, en dit alleen zou
volstaan om allen twijfel op te heffen ten opzichte van de
verbetering van hs. 0 naar hs. P.
De vertaling van P en 0 stemt ook niet overeen met den
inhoud van het epos. Evenals in de Ilias het zich terugtrekken
van Achilles in zijn tent de spil is, waarop alles draait, zoo is
hier hoofdzaak het vertrek van de beste helden, vooral van
Reinout. 't Is niet Godfried, maar de bestiering Gods, welke
de door Armida meegetroonde krijgers aan den hoofdman
terugschenkt; hij zelf blijft op dit punt geheel en al werkeloos.
In IX keeren de Avonturiers weer, in X Tancredo, in
XIV, XV, XVI, XVII wordt Rinaldo of Reinout op zijn beurt
door bovennatuurlijke tusschenkomst aan haar invloed ontrukt.
Het moet wel gezegd, de dichter vertaalt in P immer, immer
door, maar geeft nergens blijk van eenig inzicht in den hetzij
onmiddellijken hetzij algemeenen samenhang.

—

997 --

2c Stroof. P (1) :

0:

o ghy zangheldin, die uw voorhoofd op Helicon niet bevlecht
met verwelckelycke laurieren, maer
boven in den hemel onder de saligen regen een guide kroon voert
van onsterfelycke starren; aessemt
ghy in myne borst hemelschen
brand; maeck myn gesang helklinckende en vergeefme soo 'k ciraed
weef onder de waerheyd (waerheyd boven lente), en soo k myne
bladen ten deel vercier met ander
vermaeck (2) als met het uwe.

0 gij zangheldin, die uw voorhooft op helicon niet bevlecht
met verwelkelijke laurieren, maar
boven in den hemel onder de zalige
reijen een guide kroon voert van
onsterffelijke sterren; aessemt gij in
mijne borst hemelsche brand; —
maak mijn gezang helklinkende,
en vergeef me, zoo 'k cieraad weef
onder de waarheyd, en zoo k
myne bladen ten deel vercier met
ander vermaak als met het uwe.

Op-- en aanmerkingen.
Op de juiste vertaling van P is niets af te dingen, vandaar
dat 0 zich woordelijk aansluit.
v. 7. al ver(o) " lente " als variante. Het lat. ver = lente
bracht Vondel op het dwaalspoor. Maar al te vaak speelt de
oppervlakkige gelijkenis van het Italiaansch met een Fransch of
Latijnsch woord den dichter parten.
Ik zou de zaak blauw blauw hebben gelaten schoon de
variante eigenlijk doorgehaald moest zijn, ware het niet, dat
hetzelfde woord of afleidingen er van als vernus, vernare hem
later voor goed er laat inloopen :
I, 42,5 wordt gezegd van 't volk (la genie) tusschen Donau
en Rijn, dus wel Beieren en Zwitsers :
usa a temprar' ne' caldi alberghi il verno d. i. het pleegt
den winter in warme woonplaatsen te temperen.

0 Musa, tu che di caduchi allori
Non circondi la Pronte in Elicona,
Ma su nel cielo infra i bëati cori
Hai di stelle immortali aurea corona,
Tu spira al petto mio celesti ardori,
Tu rischiara ii mio canto, e tu perdona
S'intesso fregi al ver, s'adorno in parte
D'altri diletti, che de' tuoi, le carte.
(2) Voor " vermaak ", diletti, Meest Sterck verkeerdelijk " verswerk. "
(1)
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P maakt er het volgende van :
" hy (Vondel dacht te kwader ure aan vorst Guelfo) was
gewoon de lent te matigen in warme woonplaetsen. "

3 e Stroof. P (1) :

0:

ghy weet wel dat al de weereld
derwaert loopt daer de vleyende
Parnas aldermeest syne soetigheid
wtstort, en dat de waerheyd geconfyt met sachte veersen den alleraf keerigen aenlockende beweeght.
alsoo reycken wy den krancken
kinde den kroes toe, wiens kanten
met soetigheyd bestreken syn;
twelck soo verre bedrogen drinckt
bittere drancken, en ontfangt syn
leven vant bedrogh.

Gij weet wel, dat al de waereld
derwaart loopt, daar de vleijende
Parnas aldermeest zijne zoetigheyd
uytstort, en dat de waarheyd geconfijt met zachte veersen den aller
af kerigen aanlokkende beweegt.
Alzoo reijken wij den kranken
kinde den kroes toe, wiens kanten
met zoetigheyd bestreken zijn, 't
welk zoo verre bedrogen drinkt
bittere dranken, en ontfangt zyn
leven van 't bedrog.

Op- en aanmerkingen.
Meer dan schappelijke vertaling, ongewijzigd in 0.
V. 1. " al de weereld " P en 0, u al " is overtollig.
V. 4. Er is een kleine misstand : i pia schivi : de allera f kee-.
rigsten is meervoud, geen enkelvoud, en ha persuaso : heeft
overtuigd is beter dan " beweegt ".
V. 7-8. Te vertalen : het (kind) drinkt ondertusschen bittere
dranken en ontvangt het leven van zijn bedrog.
ei is het pers. voornaamw. egli; suo ziet niet op vita (dan
ware het sua), maar op inganno. Herhaaldelijk wordt door den
dichter uit hoofde van het te schielijk vertalen geen acht
gegeven op de overeenstemming der geslachten.
P en 0 geven intanto ten onrechte weer door " zoo verre ",
in stede van het juiste intusschen, in de variante doorgehaald.
Elders bezigt P steeds " intusschen " voor dit Ital. woord.
(1)

Sai che la corr. i1 mondo ove piu versi
Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso ;
E che '1 vero condito in molli versi
I pia schivi allettando ha persuaso :
Cosi all' egro fanciul porgiamo aspersi
Di sliave licor gli orli del vaso;
Succhi amari ingannato intanto ei beve,
E dall' inganno suo vita riceve.
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Wij hebben hier alweer te doen met een eigenaardige
duiding van Vondel, juist als Str. 1, 7. Hem zweefde wel het
lat. in tanto, voor den geest. Vandaar de verwarring van Ital.
intanto, ondertusschen, met Ital. in tanto, voor zoover.

4e Stroof. P (1) :
Ghy grootmoedighe Alfons, die
my dwalend pelgrim, tusschen de
klippen en beroerde baren, en als
ingeslorpt, het woeden der Fortuyn
ontruckt ontfangt beleefdelyck met
een vrolyck aengesicht, dese myne
schriften dieick als een geheylighde
bedelofte u toebrenge. misschien
sal der een tyd komen dat de voorspellende veder van u sal darven
schryven, tgeense nu (2) wynst.

0:
Gij grootmoedige Alfons, die
mij dwalend pelgrim tusschen de
klippen en beroerde baren, en als
ingeslorpt, het woeden der fortuijn
ontrukt, ontfangt beleefdelijk met
een vrolijk aangezicht deze mijne
schriften, die ik als een geheijligde
bedelofte u toebrenge. misschien
sal der een tijd komen, dat de
voorspellende vedér van u sal
derven schrijven, 't geen ze nu
vertoont.

Op- en Aanmerkingen.
Vv. 1-4. Deze verzen zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar.
Men kan, als Solerti, Carbone e. a., met Bonná samengaan,
die errante verbindt met peregrino. Wij krijgen dan : Gij,
grootmoedige Alfons, die aan het woeden der fortuin ontrukt
en in de haven brengt mij, dwalend pelgrim, zoowel tusschen
de klippen als tusschen de baren geslingerd en als het ware
opgeslorpt.
Men kan ook met de lezing van Mantua en ook dus met
die van Genua infra verbinden met errante v. 3, en in plaats
van E fra l'onde v. 4, lezen e infra l'onde : die... mij, pelgrim,
dwalend tusschen de klippen en tusschen de baren geslingerd
en als het ware opgeslorpt.
Tu, magnanimo Alfonso, it qual ritogli
Al furor di fortuna, e guidi in porto
Me peregrino errante, e fra gli scogli
E fra l'onde agitato e quasi absorto,
Queste mie carte in lieta fronte accogli,
Che quasi in voto a te sacrate i' porto.
Forse un dl fia the la presaga penna
Osi striver di te quel ch'or n'accenna.
(2) De Vreese heeft " tgeense mi wynst ", ongetwijfeld een lapsus
salami. Dr. Sterck verbeterde reeds mi in nu (Ital.: or).
(1)
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Daar de zin verminkt is in P en 0, is het moeilijk na te
gaan, welke lezing ten grondslag ligt.
Er is vooreerst een leemte : guidi in porto v. 2; vervolgens
wordt agitato niet in verband gebracht met peregrino, maar
met het vr. meerv. onde : " beroerde baren '', alsof er stond :
" onde agitate ".
Alweer een vergrijp tegen het geslacht.
V. 5. " met een vrolyck aengesicht. " Ik zoek te vergeefs
in den oorspronkelijken tekst met varianten naar iets, waaraan
" beleefdelyck " uit P en 0 beantwoordt.
V. 6. " die ick als een geheyligde bedelofte (nu : gelofte)
u toebrenge '' in P en 0.
De spraakkundige overeenstemming van het geslacht is
alweer het struikelblok : sacrate ziet op carte, vr. meerv., en
niet op voto, ml. enkelv. Met andere woorden, men dient over
te brengen als volgt : de schriften... aan u toegewijd als het
ware door een gelofte.
De gedachte komt hierop neer : Tasso had te midden van
de stormende baren d. i. van zijne groote wederwaardigheden
slechts uitredding gevonden bij Alfons II, hertog van Ferrara,
en uit erkentelijkheid draagt hij hem zijn heldendicht op.
V. 7. " misschien sal der een tijd komen ", P en 0.
di = dag, kan hier over éen kam geschoren worden met
" tijd ". Later is Vondel niet meer zoo nauwgezet als in den
aanhef van P, en gebeurt het herhaaldelijk, dat hij met di niet
overweg kan. Voorloopig zal ik maar éen voorbeeld er van
geven nl. II, 1, en wel omdat De Vreese het in zijn Bijlagen
heeft opgenomen en daardoor als het ware op den kandelaar
geplaatst.
Ik lees aldaar : " terwijl de dwingeland sich ten oorloogh
rust, Ismeno alleen een van de sijne, Ismen die verstorve lichaemen kan onder de geslote marmorsteenen van daer haelen
en... enz. enz.
De volzin gaat mank, omdat het hoofdwerkwoord uitblijft.
Hoe komt dat ? Omdat P het zelf st. nw. di, dag, verwart met
het voorzetsel di. Men oordeele :
Mentre il tiranno s'apparecchia all' armi,
Soletto Ismeno un di gli s'appresenta enz.
t. v : terwijl de dwingeland zich ten oorlog uitrust, biedt
zich Ismeen zekeren dag bij hem (gli) aan.
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Vondel kon met di en bijgevolg met gli niet klaar komen
en in zijn overijling bleef het werkw. s'appresenta : biedt zich
aan in de pen.
V. 8. " tgeense nu wynst " (wenscht) P.
" 't geen ze nu vertoont " 0.
0 vertaalt beter, maar slaat den nagel nog niet op den kop.
Accenna = omlijnt, in korte trekken schetst. De samenhang
met str. 5 werd door P en 0 uit het oog verloren.
Deze stroof, welke den aanhef voltooit, luidt naar P met
wijziging van de stoorend werkende interpunctie : " en- het is
wel rede (soo 't gebeurt dat het goede christen volck eens tot
vrede geraeckt en met schepen en paerden soeckt den fieren
(beter : wreeden) Thrax dien grooten onrechtvaerdigen • roof
weder te ontrucken) :. datmen u den scepter des aerdbodems
of, behaeght het u, de hooge heerschappye der zee toesta, als
een naijveraer van Godefroy. Ondertusschen luyster naer onse
vaersen en rust u ten stryde. " (Ofwel met een punt na 't 6 e vers :
Naijveraer van Godefroy, luyster ondertusschen naer onse
vaersen enz.)
Tasso doet hier, evenals Petrarca, een oproep tot een
nieuwen kruistocht om de Turken uit het H. Land te verjagen.
Evenals de kruisvaarders het opperbevel aan Godfried afstonden, zoo staat het bij hem vast, dat een nieuw bondgenootschap
van de christen vorsten hertog Alfons tot opperhoofd zal kiezen
hetzij te land, hetzij ter zee. Hem zal dus het bewind toekomen;
ziedaar wat 's dichters `" voorspellende_ veder in korte trekken
schetst " d. i. in 't kort voorspelt, in afwachting dat misschien
een dag zal aanlichten, waarop tot een nieuwen kruistocht
wordt besloten, waarna Tasso dan in een nieuw epos de heldendaden van den nieuwen Godfried zal gedenken.
In XVII, 93-94 komt Tasso op hetzelfde onderwerp terug
en verwijlt hij weer bij Alfonso's lof, maar ongelukkiger wijze is
in P een groote leemte van str. 80 tot 97 opengelaten.
Het is wel opmerkenswaardig, dat Tasso hier naar Vondels hart spreekt ; deze brak ook een lans voor het weren der
Turken.
Andere tijden, andere zeden.
Het groote doel, waarmede in de middeleeuwen gedweept
werd en dat nog later onder het Burgondische huis te berde
kwam, is op den huidigen dag na den wereldoorlog eindelijk
Vtrsl. 1922
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bereikt. En toch blijft het groote publiek, tuk als het is op sport,
bokspartijen, enz., volslagen onverschillig. Ja, daar zijn de
Sionisten, maar het zijn rari nanies.
Wij hebben met Canto I, str. 1 r4 afgedaan.
Twee gevolgtrekkingen zijn te maken.
Ten eerste, er is bijna geen verschil tusschen P en C. Dit
komt hier vandaan, dat Vondel in den beginne meer zorg heeft
besteed aan P dan later. En toch was de Italiaansche tekst vrij
ingewikkeld.
Het is echter een strooien vuur, want die eerste ijver bekoelt
nog in den loop van den 1 e zang.
Dit blijkt uit vele aldaar in haar geheel misbakken strofen,
als str. 25, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 52, 55, 57, 58, 63, 79; uit het
nog grooter getal strofen, welke ten deele verkeerd zijn uitgevallen; en uit de talrijke leemten, vooral de groote op het
einde.
Ten tweede, de aanhef in 0 is, evenals in P. het uitsluitend werk van Vondel.

Inderdaad, wij zagen in beide dezelfde gebreken : onvertaalde woorden, inlapsels, fouten tegen het geslacht, het gétal
en tegen den samenhang ; wij legden zelfs den vinger op twee
plaatsen, waarin Vondel er een eigen interpretatie op nahoudt.
Men houde bovendien in 't oog, dat de corrector niet vóor
den zesden zang komt kijken.
En met dat al staat P in I, 1-4 op een hooger standpunt
dan in de slotstrofen van den laatsten zang.
CANTO III, 8.

Ik ontleen aan Dr. Sterck het vers van Tesselschade met
het opschrift " Op het lijden Christi " :
Wye ist, daar ghy, o Godt, met duysent beecken bloedich
Het aardryk liet besproeyt, die niet ten minsten souw,
Om zulcken wrang gedacht, uyt storten, gans wemoedich,
Maer twee fonteinen van een bitter klachten douw ?
Ghy, myn bevroosen Herdt, waerom door d'oogen heenen
En druppelt ghy niet aff, heel tot een traenen vloet ?
Ghy, myn verteerde Hert, breeckt en wildt u ontsteenen,
Waert dat ghy altyt weent, soo ghy 't nu niet en doet.
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Ter plaetse dan daerghe o heere
den acker met duysend bloedige
beken besprenckelt liet, stort ick
ten minsten niet tot soo bitter een
gedachtenisse twee levende bronnen van bittere traenen ? is mijn
hart bevroren, dat het niet af en
vloeyt door doogen en in tranendroppen verkeert? o mijn hard
harte waerom barstghe en breecktghe niet? waerdigh sijtghe eeuwigh
te schreyen, sooghe nu niet en
schreyt.

0:
Ter plaetze dan, heere, daar gy
den bloedigen akker met duysend
beken besprenkelt, stort ik ten
minsten niet tot zoo wreede eene
gedachtenisse twee levende bronnen van bittere tranen ? mijn be
vroozen hert, waarom smelt gy
niet door de oogen, en droppelt in
tranen verkeert ? o mijn steene
hert waarom barst gy en breeckt
gy niet? Gy verdient wel eeuwig
te schreijen zoo gy nu niet en
schreijt.

Op- en Aanmerkingen.
Vv. 1-2. Op deze veel besproken plaats bieden zich twee
varianten aan : 1° de uitgaven van Mantua en Genua hebben
rivi sanguinosi. P volgt die lezing : " met duysend bloedige
beken ". 2° De tweede uitgave van Bonnà zegt : sanguinoso
terren(o). 0 leest eveneens " den bloedigen akker ".
Tasso zelf schreef in de Gerusalemme Conquistata : rivi
sanguinosi, en deze lezing draagt de goedkeuring weg van de
beste Italiaansche beoordeelaars, die altijd de puntjes op de i's
zetten en liever twee dan een.
Colombo vindt " terreno sanguinoso " zeer onfatsoenlijk,
" cosa assai goffa ". Die duizend beken, zegt hij, zullen altijd
beken waters zijn bij ontstentenis van een epitheton, aanduidende dat het beken bloeds zijn.
Alsof men dit laatste niet kon opmaken uit bloedigen
akker; men zou immers aan de dichters wat vrijheid van beweging moeten laten, doch leve het al te enge keurslijf! dat heet
classiek.
(1) Dunque ove tu, Signor, di mille rivi
Sanguinosi it terren lasciasti asperso,
D'amaro pianto almen duo fonti vivi
In si acerba memoria oggi i' non verso ?
Agghiacciato mio cor, chè non derivi
Per gli occhi, e stilli in lagrime converso ?
Duro mio cor, chè non ti spetri e frangi?
Pianger' ben merti ognor, s'ora non piangi.
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van het classieke en beweert (en deze bewering is wel " cosa
assai goffa "), dat de rivi, indien men sanguinoso terreno aanhoudt, niets anders kunnen beteekenen dan " beken zweets ",
rivi di sudore en nog andere beken " di qualche cosa, che noi
taceremo ".
Wis en waar, zulk een dorperheid is bij Tasso nooit opgekomen ! Zoo miskent een schoolvos, wiens taak als ernstig
beoordeelaar zou zijn zich in den geestestoestand van den
dichter in te denken, dezes edelste bedoelingen.
Deze beschouwing heeft op den keper gezien wel iets uitstaande met ons onderwerp, daar zij bewijst, hoe scherp de
vertaler moet toezien, die zich waagt op het gladde ijs der
Gerusalemme Liberata.
Solerti geeft Bonnà niet prijs en blijft bij sanguinoso terreno, doch plaatst sanguinoso tusschen komma's ; de zin is
alsdan : waar gij, o Heer, bloedig (of : bloedend), den akker
met duizend beken besprenkeld liet.
Tesselschade schijnt mij den zin ook zoo op te vatten,
daar ik lees :
daer ghy, o Godt. met duysent beecken bloedich,
Het aardryk liet besproeyt...
doch dan zou bloedich beter tusschen komma's staan.
P en 0 schijnen dus hier ter plaatse niet dezelfde uitgave
benuttigd te hebben.
V. 4. Oggi, heden, is aan de opmerkzaamheid van P en 0
ontsnapt.
" bitter een gedachtenisse " vertaalt acerba memoria.
0 stelt " wreede eene gedachtenisse " in de plaats, om de
herhaling van " bittere traenen ", amaro pianto, te vermijden.
Tesselschade's " wrang gedacht " beeldt " acerba " nog
beter uit.
Vv. 5-6. P slaat weer door, maar geeft toch eenig blijk
van overleg.
" Is mijn hart bevroren, dat het niet af en vloeyt " enz.
P voegde na agghiacciato het hulpwerkw. é = is in, hield
derivi voor den 3en pers. enkv. en chè, dat hier verkort is uit
perché, waarom, voor het voegw. che = dat.

—

1005 —

De zin is niet zoo kwaad, maar daar è, is, niet mag verzwegen worden als zoo vaak in 't Latijn, valt die constructie
in duigen.
Stilli " dat gij droppelt " is in P weggelaten, vandaar dat
converso, een verleden deelwoord slaande op cor, ten onrechte
moet dienst doen voor 2en pers. enkelv. De vertolking 0 is
onberispelijk.
V. 7. " 0 mijn hard harte " P, duro mio cor. 0 schrok
voor die onwelluidende herhaling terug en verving door
" steene ". Tesselschade echter vindt er geen been in en
schrijft : " Ghy, myn verherde Hert. "
" waerom barstghe en breecktghe niet '' P en 0.
Aan Ital. spetrare beantwoordt beter verweeken dan barsten. Nochtans zou desnoods de l e of 3e uitgave van Bonnà
kunnen gevolgd zijn, waar : chè non ti spezzi staat : waarom
breekt gij niet stuk; 't is echter onwaarschijnlijk.
Tesselschade geeft spetrare, van pietra -- steen, zeer juist
weer door ontsteenen : " en wildt u ontsteenen
Buiten kijf, 0 heeft den zin beter getroffen dan Tesselschade, wier verzen buitendien ontsierd worden door stroefheid
(souw om zulcken wrang gedacht — door d'oogen — verherde
Herdt), door stopwoorden (als " gans wemoedich ", maer twee
fonteinen), en, last not least, door duisterheid als v. 4 : " maer
twee fonteinen van een bitter klachten douw. " Is " klachten
douw " zooveel als : klachtendauw, dauw van klachten? Dan
acht ik de studeerenden gelukkig, dat er maar éen stroof
bewaard is gebleven.
XI,70P(1):

0:

En d'oude Erotinus op den oever
En d'oude Erotimus, op den
van den Po geboren, wrocht om oever van den Po geboren, stelde

(1)

E già l'antico Erotimo, the nacque
In riva al Po, s'adopra in sua salute;
I1 qual dell' erbe e delle nobil acque
Ben conosceva ogni uso, ogni virtute :
Caro alle Muse ancor; ma si compiacque
Nella gloria minor dell' arti mute :
Sol curb tórre a morse i corpi frali,
E potea fare i nomi anco immortali.
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hem te genesen ; die alle kracht en
gebruyck van kruyden en edele
wateren wel kende. Oock een liefhebber der sanggodinnen; maer hij
schiep sijn vermaeck in de mindre eere der stomme kunsten. hij
pooghde slechs de sterfelijcke lichaemen van den dood te wecken,
en kon de naemen onsterffelijck
maecken.

zijn kunst tot zijn behoudenis te
werk : die alle gebruyk, en alle
kracht van kruijden en edele wateren wel kende ; ook van de
zanggodinnen bemint ; maar hij
schiep zijn vermaak in de mindere
eer van de stomme kunsten : zijne
zorg alleen was de zwakke lichamen den dood te ontrukken en
kon noch de naamen onsterffelijk
maaken.

De Helden Godes :
En d'oude Erotimus alree van Padus vliet
Zich tot 's gequetsten troost met vlijt gebruicken liet :
Die van het heylzaem nat van planten en van kruyden
't Gebruyck verstond, en wist elcx krachten te beduijden,
En had de gunste noch der Musen op zijn zij :
Doch met de minder eer vernoeght was van artznij.
De quynende' hij den Dood alleenlijck zocht t ontschaecken,
En veler namen hij onsterffelijck kost maecken.
Op- en Aanmerkingen.
V. 1. Già, reeds ontbreekt in P en 0, niet in de Helden
Godes, waar het behoort te slaan op " liet "; daarom plaats ik
" van Padus vliet " tusschen komma's.
Erotinus P, voor Erotimus is alweer te wijten aan het
oude euvel, die ongelukkige overijling ; 't is ook het geval met
de schrijfwijze van allle P, voor alle, dat v. 3 volgt.
V. 2. " om hem te genesen " P, " tot zyn behoudenis " 0,
in sua salute; beide vertolkingen zijn goed; in de H. G. echter
is salute verbleekt tot " troost ".
V. 4. " alle kracht en gebruyck " P en H. G. 't Is een
woordomzetting. 0 rangschikt de woorden als in 't oorspronkelijke : " alle gebruyk en alle kracht " ogni uso, ogni virtute.
Tasso's classieke beknoptheid wordt in H. G. verwaterd door
noodeloozen omhaal van woorden :
Die van het heylzaem nat van planten en van kruyden
't Gebruyck verstond, en wist elcx krachten te beduijden.
Het Italiaansch is daarenboven niet getrouw vertaald,
want er wordt niet gesproken van het heilzaam sap van plan-
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ten en van kruiden, maar van kruiden èn van edele wateren.
Die twee geneesmiddelen worden uiteengehouden. Nochtans
dient opgemerkt dat acqua in den zin van sap van vruchten en
kruiden op zich zelf niet fout is ; maar hier moet de samenhang
uitkomst geven, en 't kon niet in de bedoeling liggen van den
jongen schrijver ter wille van een citaat de heele plaats aan een
onderzoek te onderwerpen.
Met " edele wateren " nobile acque, worden de minerale
wateren bedoeld : mediche onde, als str. 73, 8 volgt, en meer
bepaald str. 74, 1-2
E del fonte di Lidia i sacri umori
E l'odorata panacea vi mesce.

In P als volgt weergegeven :
" en hij mengd' er heylige sappen van de Lidysche bronne
en welrieckende Panacea (1). "
Panacea is blijkens str. 72, 6, een plant, die op den berg
Ida groeit en door Tasso dittamo wordt geheeten, erba crinita
di purpureo fore, naar 't voorbeeld van Virgilius, Aen. XII,
411, (caulem) foliis et flore comantem purpureo. Tasso was
doorkneed in de oude schrijvers. Carbone's schooluitgave haalt
al de overeenstemmingen aan.
Vondel vertaalt ter plaatse in P door " wilde poleye ",
een lipbloemige plant, de nepeta cataria, een voorbeel d van
locale kleur.
V: 5. " oock een lief hebber der sanggodinnen " P. 0 volgt
het Ital. trouw op den voet : " ook van de Zanggodinnen
bemint " caro alle Muse ancor(a).
P had moeten schrijven : een lieveling der zanggodinnen.
Vv. 5-6. " hij schiep sijn vermaeck in de mindre eere der
stomme kunsten " P en 0. Beide vertalingen houden zich te
nauwgezet aan Ital. arti mute, dat Virgilius op het voetspoor
volgt : " maluit et mutas agitare inglorios artes "; mutae artes
= roemlooze kunsten, arts obscurs.

In de H. G. stapt Vondel over de moeilijkheid heen :
" Doch met de minder eer vernoeght was van artznij. "
V. 7. " Zijne zorg alleen was de zwakke lichamen den
dood te ontrukken " 0, is goed gezien. Eveneens H. G :
(1) In de variante is " van de bron " geschrapt, dat puik was, dus
wordt de tekst verknoeid tot " in der Lidysche bronne
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niet geaspireerde h in 't Vlaamsch.
P heeft het mis : niet alleen beteekent Lorre, togliere, wegnemen, ontrukken en niet " wekken '' ; maar hij praat zich
voorbij. Erotimus was heelmeester en geen wonderdoener die,
naar P beweert, slechts poogde " de sterfelijcke lichaemen van
den dood te wecken ".
" sterfelijcke lichaemen " P, is ook gewaagd, want i .00rpi
f rali komt beter tot zijn recht, als men leest met 0 " zwakke
lichamen " of met H. G. de kwijnenden.
Het lijkt wel vitten, maar het blijft niettemin waar, dat een
gestorven, niet een " sterfelijk " lichaam van den dood wordt
opgewekt.
V. 8. anco, nog : door 0 vertaald, maar verzuimd door P
en H. G.
Wij hebben dus met het oog op XI, 70, drie vertalingen
van Vondel naast elkaar gelegd. De gevolgtrekking ligt voor
de hand : het hs. van Oxford voldoet aan al de eischep van
Tasso's tekst ; de Helden Godes hoeven geenszins onder te
doen voor de lezing van S t Petersburg, want er worden geen
flaters begaan als in v. 7.
Zouden de Helden Godes derhalve na P. XI te plaatsen
zijn ? Chi lo sa ?
CANTO XX.
Str. 140. P (1) :
De overste Emireen dood wesende, waser nu kleen voordel van
t verslagen leger voorhanden.
Godefroy volgt de overwonnen,
en daerna blef hij staen tot dat hij

0:
De overste Emireen dood zijnde
was er maar een kleen overschot
van het groote verslagen leger over.
Godefroy vervolgt de overwonnen, en daarna hield hij stant;

(1) Morto it duce Emireno, omai sol resta
Picciolo avanzo di gran campo estinto.
Segue i vinti Goifredo, e poi s'arresta,
Ch' Altamor vede a piè di sangue tinto,
Con mezza spada, et con mezzo elmo in testa,
Da cénto lance ripercosso e cinto.
Grida egli a' suoi : Cessate; e tu, barone,
Renditi, io son Goifredo, a me prigione.
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bloed : en met een half swaerd, en
met eenen halven helm op thoofd
werd hij omringt en getroffen van
duysend speeren. hij riep tegens
de sijnen houd op; ende ghij baroenen ick ben Godefroy geeft u
gevangen.

omdat hij Altamor te voet in zijn
bloed geverwt zach, met een half
swaard, en met een halven helm
op zyn hoofd, van hondert lancen
getroffen, en omringt. Hij riep
tegens de zijnen, houd op : en gij
baanderheer geef u aan mij gevangen, ik ben Godefroy.

Op- en Aanmerkingen.
V. 1. solo) _ alleen onvertaald in P en 0. t. v. nu maar
of nu alleen.
V. 2. " kleen voordel " P ; naar De Vreese door den corrector onderstreept, want avanzo beduidt overschot; vgl. 0.
Het Fransche woord avance heeft V. om den tuin geleid
in zijn voortvarendheid, en nochtans wordt str. 144 avanzare
door overschieten weergegeven. Had dit hem niet uit den
droom moeten helpen ? In verband met " voordeel "wordt
(was) " over " in de variante doorgehaald en vervangen door :
(was) " voorhanden ".
V. 4. chè — want, omdat, niet " totdat. " P. Godfried blijft
staan niet totdat hij Altamor te voet ziet, maar omdat enz. vgl. 0.
V. 5. " en met een half swaerd '', P ; " en '' is te veel. Vgl. 0.
V. 6. " werd hij omringt en getroffen " P. " werd " is te
veel en leidt een verkeerde zinswending in. Vgl. 0.
" duysend speeren " P; honderd, cento, zullen ook wel
genoeg zijn. Vgl. 0.
Wij treffen hier in P, niet in 0, een eigenaardigheid, welke
zeer gewoon is in P, n1. een woordomzetting. In plaats van
" getroffen en omringd, " ripercosso e cinto, staat " omringt
en getroffen. " Op welken grond ? 't Is moeilijk uit te maken en
doet ook weinig ter zake.
Vv. 7-8. " ende ghij baroenen.., geeft u gevangen. " P.
Godfried richt het woord tot Altamor; hoe is 't dan
mogelijk in barone een meerv. te zien, vooral na 't enkelv. ti?
En waarom onderstreept de corrector niet, indien die werkelijk
zoo dikwijls ingrijpt? 0 heeft het hier aan het rechte eind.
Het zal wel niet noodig zijn aan te stippen, dat P en 0
het praeteritum aanwenden in plaats van het meer aanschouwelijke praesens van 't Italiaansch.

— 1010 —
Str. 141 P (1) :

0:
De geene, die dus lange sijn Deeze, die tot nu toe zijn groots
groots gemoed niet en boogh tot gemoed tot eenige daad van neeenigh bewijs van ootmoed, nu hij drigheijd niet geboogen had, zoo
desen naem hoort, die met soo dra hij dezen naam hoorde, die
groot eenen klanck sich van moo- met zoo grooten klank zich van
renland tot het noorden versprey- Moorenland tot het Noorden verde, dees antwoorde doen ; ick sal spreyde, antwoorde hij hem. Ik
doen tgeene begeert, om , dat ghij zal doen 't geen gy begeert, om
het waerdigh sijt, en gaf hem sijn dat gij het waardig zijt en gaf hem
geweer over : maer uwe verwin zijn geweer over : maar uwe overning tegens Altamoor sal goud winninge tegens Altamoor zal
noch eere gebreck hebben.
goud noch eer gebrek hebben.
Op- en Aanmerkingen.
In deze strooi komt de zin tot zijn recht in P en, natuurlijk, in 0.
V. 1. " degeene die " P, luidt beter met 0 " deeze die ".
V. 2. atto " bewijs " P, beter met 0 " daad ".
V. 3. nome, onde si spande si chiaro suon(o) heet letterlijk :
de naam, waarvan de zoo groote klank zich verspreidt.
V. 5. In " dees antwoorde doen '' P, en " antwoorde hij
hem " 0, zijn dees en hij overbodig, doch duidelijkheidshalve
is het onderwerp herhaald.
V. b. " en gaf hem sijn geweer over ", P en 0, is een tusschenzin en moet tusschen haakjes staan als in 't Italiaansch.
V. 8. " sal goud noch eere gebreck hebben " woordomzetting in P en 0, het Ital. heeft ja gloria en oro.
Als variante teeken ik alleen aan, dat nevens " overwinning tegens Altamoor " overwinning over A. in P voorkomt.
Merken wij nog op, dat Bonnà chiaro suon aan de hand
doet, terwijl Vondel in P en 0 heeft " soo groot eenen klanck
(1)

Colui the sino allor l'animo grande
Ad alcun atto d'umiltà non torse,
Ora ch' ode quel nome, onde si spande
SI chiaro suon dagli Etïopi all' Orse,
Gli risponde : Faro quanto dimande,
Chè ne sei degno (e l'arme in man gli gorse) ;
Ma la vittoria tua sopra Altamoro
Nè di gloria fia povera nè d'oro.
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uit de editie van Mantua en Genua. Ook Solerti geeft hier de
voorkeur aan si = zoo.
Ten laatste zijn nog aangestipt, dat de weglating van het
onderwerp gij in " tgeene begeert " P, blijk geeft van overijling; niet zoo in 0.
Str. 142. P (1) :
Het goud ende de gesteente van
mijn rijck sal mij mijne barmhartige vrou bestellen, antwoorde
Godefroy : de hemel gafme geen
genegentheyd die sich wickelt in
schatten : behoud ghij suyver
t geen ghe krijght van de Indiaensche zee en tgeen Persen vergadert, ick soeck den prijs van een
anders leven niet, ick oorlooghe
in Asien, ende en drijf er geen wissel of koopmanschap.

0:
Het goud van mijn Rijk en de
gesteente van mijne medelijdende
vrou zullen mijn losgeld zijn.
Godefroy antwoorde hem, de
hemel gaf mij zulk een hart niet,
dat naar schatten begerig is; 't
geen u van de Indiaansche stranden komt. en 't geen Perzie vergadert, houd dat voor U, om dat ik
geen prijs voor eens anders leven
zoeke : ik oorloge in Azie en dryf
daar geen wissel of koopmanschap.

Op- en Aanmerkingen.
Vv. 1 en 2. Deze verzen liggen in P overhoop met de
eerste beginselen van het Italiaansch. Hoe kan della een nominatief zijn? Hoe ricompreran(no) een 3 pers. enkelv.? ricomprare = vrijkoopen, niet " bestellen "; " het goud ende de
gesteente van mijn rijck " moet veranderd worden in : het goud
van mijn rijk en de edelgesteenten van mijn vrouw. Vgl. 0.
De corrector heeft volgens De Vreese " mijne barmhartige
vrouw " onderstreept. Op zich zelf is het onderlijnde goed en
0 stelt zich tevreden met het zinverwante woord " medelijdende " in de plaats te stellen. De gansche zin had moeten
onderstreept worden, zoo de corrector ermee doende is
(1)

Me l'oro del mio regno, e me le gemme
Ricompreran della pietosa moglie.
,
Replica a lui Goffredo : Il Ciel non diemme
Animo tal, che di tesor s'invoglie.
Cie, che ti vien dall' indiche maremme,
Abbiti pure, e cie, che Persia occoglie;
Chè della vita altrui prezzo non cerco :
Guerreggio in Asia, e non vi cambio o merco.
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geweest; was het echter Vondel zelf, dan kon die zich vergenoegen met de plaats te voorzien van een klein streepje, om bij
gelegenheid v an een later herziening als herkenningsteeken te
dienen.
Het mooiste van alles is, dat P de verzen 1 en 2 aan Godfried in den mond legt, immers " antwoorde Godefroy " behoort
bij wat voorafgaat. Wij hebben hier een misselijken poespas,
waaraan overhaasting alleen schuld kan hebben.
Gelukkig brengt 0 alles te recht.
V. 4. animo niet " genegentheyd " met P, doch ziel,
gemoed, " hart " met 0.
P verkijkt zich ook wanneer er staat " sich witkelt in
schatten. " Op ondoordachte wijze wordt invogtiarsi : er op uit
zijn, behagen vinden in iets, dat hier voorhanden is, verward
met involgere : inwikkelen. Van zulke verwisselingen die op
uiterlijke gelijkenis afgaan, zouden wij uit P een lange lijst
kunnen opmaken.
V. 6. " behoud ghij suyver t geen ghe krijght, " P, verkeerd voor : behoud gij maar voor u (ti) enz.
De lezing van 0 : " houd dat voor U " is heel wat beter,
doch pure maar, komt niet uit. 't Gebeurt wel meer in P,
dat de dichter verlegen is met het bijw. pure.
Dacht hij alweer niet aan 't Latijn en wel aan het bijw.
pure = zuiver, op zuivere wijze? Waarom zwijgt de corrector?
Hier volge nog een voorbeeld van dien latijnschen invloed
of liever latijnsche inmenging, een beetje pret kan ja niet
schaden.
In de Bijlagen, blz. 146, II, 7, heeft Ismeen een Mariabeeld
gestolen :
" en de toovenaer het beestachtige swijn mompelt daerna
over het heylige beeld. "
e su ia sacra immago
Susurró poi le sue bestemmie it mago.

De eenvoudige zin is : en over het heilige beeld mompelde
daarna de toovenaar zijne verwenschingen = le sue bestemmie.
Vondel echter dacht aan bestia, bête, beest en aan lat. sus,
zwijn.
V. 7. " ick soeck " P. Het voegw. ché = want, " omdat "
(als bij 0) blijft onvertaald.
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Str. 143, P (1 ) :

0:

Hij swijght en beveelt hem de
sorge van sijne wachters en volght
het spoor der vluchtigen. Sij vlieden om sich te beschutten, en sijn
kunnen geen beschutsel voor de
dood vinden (.) het leger vol roofs
word terstond verovert, het bloed
loopt als beken van tent in tent,
en sij vertreden den roof en schenden de barbarische cieraden en
staetelijckheden.

Hij swijgt, en beveelt hem de
zorge van zijne wachters, en volgt
daarop het spoor der vluchtigen.
Sij vlieden naar hunne beschansingen, en konnen daar geen uytstel voor de dood vinden. De
legerplaats wierd aanstonds ingenomen, en gevult met lijken : het
bloed stroomt bij beeken van tent
tot tent : en bezoedelt de roof en
bederft daar de barbaarsche cieraden en prachtigheden.

Op- en Aanmerkingen.
In plaats van " beveelt " vertoont de variante
V. 1.
" geeft ", in plaats van " wachters ", " bewaerders ", doch dit
doorgehaald.
V. 2. poi " daarop " in 0, echter verwaarloosd in P.
V. 3. " om sich te beschutten " is door den corrector
onderstreept, te verbeteren in : zij vlieden naar de verschansingen. Vgl. 0.
V. 4. " beschutsel " P, is fout, " uitstel " 0, is goed.
V. 5. il vallo is niet " het leger " P, 't is de wal van het
versterkte kamp. Het is ook zeer gewoon dat P vallo, wal, en
valle, dal, door elkaar gooit. -- pien(o) di strage is niet " vol
roofs " P. Vgl. 0.
Het latijn strages was den dichter toch niet onbekend, en
op andere plaatsen in P is strage goed weergegeven.
Als een laatste onregelmatigheid wordt het werkw. is (è)
niet verbonden met "pien "; de zin behoort te zijn : de omwalling wordt plotselings ingenomen en is vol van moord. Vgl. 0.
(1)

Tace : ed a' suoi custodi in guardia dállo ;
E segue il corso poi de' fuggitivi.
Fuggon quegli ai ripari; ed intervallo
Dalla morte trovar non ponno quivi.
Preso è repente e pien di strage il vallo :
Corre di tenda in tenda il sangue in rivi;
E vi macchia le prede e vi corrompe
Gli ornaments barbarici e le pompe.
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V .7 . " zij vertreden den roof en schenden... " P, door den
corrector in eigen persoon is " vertreden " en " schenden "
onderstreept, omdat de verbetering : " bezoedelt " en " bederft "
er boven staat. Hij drukt zich steeds op zulke beknopte wijze
uit. Wat is dat " zij " in P ? Het kan niets anders wezen dan
" de vlughtigen ", dus nonsens.
Nog erger, macchia en corrompe staan in den 3en persoon
enkelvoud, en niet meervoud; en Vondel dacht aan fr. marcher,
toen hij macchiare, waaraan etymologisch maculer beantwoordt,
weergaf door " vertreden ".
0 maakt alles weer goed, alleen zou " daar " (vi) na
bezoedelt herhaald moeten worden.
Str. 144. P (1) :

0:

Aldus overwon Godefroy, ende
hem schoot noch soo veel van
't goddelijck licht over, dat het den
overwinner geleyde naer de eens
verloste stad en de heylige woonplaets van Christus (.) nochte den
bloedige mantel niet afleggende,
komt hij met de andere voortreffelijckste oversten in den tempel,
ende hij hangt er sijne wapens op,
ende hij aenbid heylighlijck het
groote graf en voldoet sijne beloft.

Aldus overwon Godefroy : en
hem schoot noch zoo veel van
't daglicht op, dat het den over
winnaar naar de nu verloste stad,
en naar de heylige herberge van
Christus geleyde : en de bloedige
wapenrok noch niet afgelegd hebbende, komt de Veldheer met de
anderen oversten in den tempel :
en hy hangt daar zyne wapens op,
en bid daar heyliglijk het groote
graf aan, en voldoet zyne belofte.

Qp- en Aanmerkingen.
P en 0 hebben in vv. 1-4 den verleden tijd in plaats van
Ital. tegenw. tijd, daarna echter niet meer.
V. 2. " goddelijck licht " P, diurna luce. De dichter dacht
aan dio -- god, maar hier kwame lat. diurnus en fr. diurne hem
(1)

Cost vine Goffredo ; ed a lui tanto
Avanza ancor della dïurna luce,
Ch' alla città già liberata, al santo
Ostel- di Cristo i vincitor conduce.
Në pur deposto il sanguinoso manto,
Viene al tempio con gli altri il sommo duce :
E qui l'armi sospende, e qui devoto
Il gran Sepolcro adora, e scioglie il voto.
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juist te stade. 't Is de verkeerde wereld ! Ook onderstreept de
corrector " goddelijck '' en schrijft er boven " dach. "
V. 4. " den overwinner '' P, " den overwinnaar " 0.
De uit hoofde van de jambische maat verkorte vorm
i vincitor voor i vincitori is meervoud, gelijk het lidwoord i
(niet il) uitwijst. Het zijn dus de overwinnaars.
Voor den eersten keer wordt hier door 0 in XX een bok
geschoten.
De grond, waarop deze misvatting steunt, is klaarblijkelijk
dat niet luce, als in P en 0, maar Goffredo het onderwerp is
van conduce; vv. 1-4 maken een enkel geheel uit. De vertaling,
die ik laat volgen, doet dit beter uitkomen dan alle logische
ontleding : " Aldus overwint Godfried en hem schiet nog zooveel
van 't daglicht over, dat hij de overwinnaars naar de reeds
(beter dan nu, già, want de stad was al ingenomen in XVIII,
de burcht, rocca, bleef alleen over) bevrijde stad geleidt. " Die
burcht was de Toren Davids. Hij was gevallen XX, 90.
't Is alweer een interpretatie op eigen hand. Indien de
dichter Tasso's latere en in vergetelheid geraakte Gerusalemme
Conquistata had gélezen, dan zou hij daar een grond gevonden
hebben voor zijn zienswijze, daar de zon, gelijk weleer op
Josuë's bevel, blijft stilstaan om aan de kruisvaarders de
gelegenheid te geven tot het voltooien van de zegepraal.
Doch zoo diep zal Vondel wel niet nagevischt hebben in
't bewerken van P, en kende hij bovendien de Conquistata?
V. 5. " nochte den bloedige(n) mantel niet afleggende ' P;
beter met 0 " afgelegd hebbende ". Nochtans verwaarloost 0
ne pur = zelfs niet.
V. 6. " komt hij met de andere voortreffelijckste oversten "
P. Alweer een feil tegen het enkelvoud, en de corrector doet
er het zwijgen toe! 't Is Godfried, de opperste veldheer, il
sómmo duce, die met de andere (veldheeren) zich tempel^
waarts begeeft.
Men vergelijke de goede vertaling in 0.
V. 7. " heylighlijck " P en 0, = devoto, godvruchtig.
In deze studie hebben wij enkel elf strofen nauwkeurig
gezift en met elkaar vergeleken en, ik hoop het, niet zonder
gevolg. Om volledig te zijn zou men het Petersburger handschrift op dezelfde wijze in zijn geheel moeten nagaan en...
boekdeelen vullen. Men zal er niets bij winnen. Ten hoogste
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geregeld weerkeerende tekortkomingen ; de weinige goed
geslaagde plaatsen zouden ook afgedrukt kunnen worden;
iets , meer is overbodig, Immers, wij behooren aldoor voor
oogen te houden, dat wij voor een klad staan, een doodgeboren kind, waar niet aan te dokteren valt ; en dat wij iets
beters van Vondel's hand bezitten, indien 0 ten minste de elf
strofen niet logenstraft.
Aan den anderen kant volstaan die elf strofen om het
Petersburger hs. als een louter oefenwerk te bestempelen.
Inderdaad, toen Vondel de slotstrofen in P vertaalde, had hij
al meer dan 14,000 verzen achter den rug, en toch is het broddelwerk in vergelijking met den aanhef. Op zich zelf,-zonder
nader onderzoek zou men dus al kunnen zeggen, dat de rest
maar zoo zoo moet zijn ; in den zuren appel der ervaring heb
ik echter tot mijn leedwezen moeten bijten.
Vanwaar dan die kreeftegang ? Ziedaar een nieuwe vraag,
waarvan de oplossing mijns inziens te zoeken is in Vondel's
manier van werken, in zijn arbeidsmethode.
Bij het doorbladeren van P stooten wij steeds op dezelfde
fouten tegen de spraakkunst, op tegenspraak, op gebrek aan
inzicht in den samenhang, op uitlatingen, op inlapsels, op vertalingen op den gis, op andere op het gehoor af, op verwarring
van woorden en beteekenis, op ten onrechte doorgehaalde
varianten, op enkel onderstreepte correcties, op andere, welke
hetzij door de l e lettergreep, hetzij door de beginletters zijn
aangeduid (en daar zal Dr. De Vreese wel alles van weten bij
het gedurig vaststellen van haar beteekenis door vergelijking
met het Italiaansch!), op grooter of kleiner leemten, op he zich
verlezen, op het voor oningewijden onduidelijk schrift. Vaak
wordt verkeerd begrepen wat te voren verstaan was ; nooit
wordt herlezen, herhaaldelijk blijkt het woordenboek niet
geraadpleegd te zijn.
.
Kortom, alles toont ten duidelijkste aan, dat Vondel aan P
niet met bekwamen spoed, maar in vliegende haast gearbeid
heeft.
Is dat blijk van onbedrevenheid en ontoereikendheid een
vingerwijzing dat P in de eerste periode tot stand kwam ?
Baumgartner wijst toch op 1618-1619, toen " Vondel in het
geheim werkte, zonder iets het licht .te doen zien ".
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't Is mogelijk, dat de aanhef uit dien tijd dagteekent, en dat
zijn broeder Willem hem daarbij een handje heeft kunnen
helpen. Maar in twee jaren zulk een uitgebreid werk klaar
spelen is nog al kras voor een jongen man, hoe begaafd ook,
die zich tevens aan zijn zaken, letterkundigen arbeid en eigen
studie had te wijden.
Bovendien zouden zijn vorderingen in de Italiaansche taal
beter zijn aan den dag gekomen dan nu met P het geval is.
(Wij merken ja, dat Vondel die taal beter machtig was in de
slotstrofen van 0 dan in den aanhef er van.) Zijn onbedrevenheid zou hij langzamerhand hebben afgelegd en den samenhang
beter gevat, omdat er geen noemenswaardige tusschenruimte
kon liggen tusschen de uren gedurende die twee jaren aan de
vertaling besteed.
Wij komen derhalve tot hetzelfde besluit als Dr. Sterck :
Vondel heeft den tekst van S t Petersburg niet in éen adem
afgewerkt, maar hij heeft de twee perioden, en wel met lange
tusschenpoozen, er aan ten koste gelegd.
Hij had tijd om het geleerde te vergeten en om te verbranden wat hij vroeger aangebeden had.
Te midden van zijn veelzijdigen, reusachtigen arbeid kon
hij maar af en toe een verloren uurtje tot zijn doel uitsparen;
dan ging het presto, presto ; geen tijd om lang na te denken,
om het vroeger vertaalde na te slaan, om een woordenboek
ter hand te nemen ; dat alles was van later zorg, voor de in de
toekomst weggelegde herziening. Ziedaar onze eerste gevolgtrekking.
Een tweede is, dat P verbeterd is door 0, hetgeen De
Vreese, doch op andere gronden, al gegist had; een derde
besluit is, dat de verbetering in 0 hoofdzakelijk het werk van
den dichter is. Immers indien de corrector part noch deel heeft
gehad aan den aanhef van 0, en dat was toch een harde
noot om te kraken —, dan bestaat er geen grond om zijn
tusschenkomst in 0, XX en elders in te roepen. Bleek hij niet
stekeblind te zijn voor de ergerlijkste dwalingen ?
Ja, buiten het uitschrijven van 0 heeft hij er de spelling
terechtgebracht.
Dr. Sterck heeft er al nadruk op gelegd, de spelling van
0 bevindt zich op een jonger, moderner standpunt.
Versl. 1922

67
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open a en g. b. v. genesen, sich, soo; akker, besprenckelt;
vermaeck, traenen, lichaemen ; pooghde, bedrogh, ghe, swijght,
vlughtigen, enz. tegenover zingen, zich, zoo, gezellen ; akker,
besprenkelt; vaandels, vermaak, bladen, dwalend; beweegt,
bedrog, gy, aangezicht, enz. enz. Er zijn echter weifelingen,
vooral in 't gebruik van y en ij ; doch het zal wel voldoende
zijn de hoofdpunten aan te stippen.
In een vertaling is spelling bijzaak, hoofdzaak is het
begrijpen van hetgeen men vertaalt, en in dit opzicht komt het
mij voor, dat de corrector Vondel het werk niet uit de hand
heeft genomen.
Moge deze bijdrage ten spoorslag strekken om het handschrift van Oxford in 't licht te geven; dit zal niet alleen eene
aanwinst zijn voor onze letteren, maar ook een echte parel aan
Vondel's kroon, en geen valsche als P; men zal er tevens uit
leeren, dat het gebied des geestes volken en grenzen omspant,
en dat het ontwikkeld Holland der 17e eeuw, benieuwd naar
Spaansche en Italiaansche letteren, inniger opging in de
" culture latine " dan aI de blufferige kranten, schrijvers en
oppervlakkige grootsprekers, die zich vergapen aan holle
woorden en niet doordringen tot het innerlijke wezen.

DE BRIEVEN 53 TOT 75
VAN

ANTONI VAN LEEUWENHOEK,
3e BIJDRAGE TOT DE STUDIE OVER
DE WERKEN VAN DEN STICHTER
DER MICROGRAPHIE,
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De brieven van Antoni van Leeuwenhoek bedragen verscheidene reeksen :
a) deze die in Nederland niet werden uitgegeven en die in
mijne l e mededeeling (1) werden besproken ;
b) de brieven 28 tot 52 die in 9 bundeltjes te Leiden verschenen, en onder den vorm van een kunstmatige uitgave
(Boekdeel I) werden vereenigd ; zij werden in mijne 2 e mededeeling (2) bestudeerd;
c) de brieven 53 tot 146, in 7 vervolgen vereenigd :
[l e] vervolg, 1688, Leyden (Boutesteyn) 53 tot 60
2e vervolg, 1689, Delft (Voorstad) : 61 tot 67
3e vervolg, 1693, Delft (Kroonevelt) : 68 tot 75
4e vervolg, 1694, Delft (Kroonevelt) : 76 tot 83
Se vervolg, 1702, Delft (Kroonevelt) : 84 tot 96
6e vervolg, 1702, Delft (Kroonevelt) : 97 tot 107
7e vervolg, 1702, Delft (Kroonevelt) : 108 tot 146
Het eerste vervolg vindt men gewoonlijk in het l e boekdeel als bijlage op de verzameling der brieven 28 tot 52, de 2e,
(1) Versl. en Meded. Kon. Vlaamsche Academie,1922, 323-359.
(2) Ibid., 1922, 645-690.
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3e en 4e vervolgen zijn gewoonlijk in het 2e boekdeel vereenigd,
de 5e, 6e en 7e vervolgen in het 3e boekdeel der Hollandsche
uitgave.
d) de 46 Sendbrieven, geschreven tusschen 1712 en 1717
handelende Over verscheyde verborgentheden der Natuure te
Delft 1718 werden door Beman uitgegeven, en vormen het
4e boekdeel der Hollandsche uitgave ; in den laatsten brief, van
20 November 1717, van deze verzameling zegt van Leeuwenhoek, dan 85 jaar oud geworden, vaarwel aan zijne wetenschappelijke onderzoekingen en zendt een laatsten groet aan de
Royal Society.
v. L. moest op dat oogenblik zich ontmoedigd gevoelen,
want de Philosophical Transactions bevatten, na den 20 November 1717, nog verscheidene brieven van hem, — ik vond
er 15 —, gedagteekend uit Delft van 9 Januari 1720 tot 31 Mei
1723 ; de twee laatsten, nagelaten, werden na zijn dood door
Joh. Hoogvliet aan den toenmaligen secretaris Jacob Jurin
opgestuurd en zij verschenen in de Philosophical Transactions,
boekdeel 32 voor 1722 en 1723, blzz. 436-440.
Van deze Engelsche brieven, die evenals de anderen oorspronkelijk in het Hollandsch (3) geschreven werden, vind ik
geen Hollandsche uitgave, evenmin eene Latijnsche. Zij vormen
aldus, met verscheidene anderen die in het Nederlandsch niet
werden uitgegeven, eene reeks, die ik de Engelsche reeks zou
kunnen noemen, en waarover ik later eene mededeeling hoop
te doen.
Met groot genoegen gevolg gevende aan het vriendelijk
verzoek van mijne medeleden der Academie, wijd ik deze
3e mededeeling aan de 3 eerste vervolgen der brieven genummerd 53 tot 60, 61 tot 67 en 68 tot 75.
Zooals ik het in mijne 2e mededeeling (4) heb gezeid,
bevindt zich het l e vervolg in mijn exemplaar van het l e boekdeel der Nederlandsche uitgave niet, daarentegen wel in de
2 exemplaren 530F 17 en 530F 18 van de Leidsche Universiteits(3) Zie Phil. Trans. vol. 32, blzz. 93 en 151 ; " Translated from
the Dutch by John Chamberlayne,... by Dr. Sprengell ".
(4) Loc. citat., blz. 645.
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bibliotheek ; mijne studie over de brieven 53 tot 60 werd gedaan
met het exemplaar 530F 18, dat trouwens, ten opzichte van dit
l e vervolg, van het exemplaar 530F 17 niet verschilt; alleen
draagt 530F17 het jaartal 1688, en 530F18 het jaartal 1687.
Het 2 e en het 3 vervolg die met het 4 e deel maken van het
2 e boekdeel der Hollandsche uitgave, werden met het exemplaar nr 530F 19 van de Leidsche Bibliotheek bestudeerd.
^
^*

[le] Vervolg der brieven, 53 tot 60.
Vervolg der Brieven (5). geschreven aan de Wytvermaarde
koninglijke Societeit in Londen, door Antoni van Leeuwenhoek, Mede-lid van deselve Societeit. Tot Leyden, By Cornelis
Boutesteyn, Boekverkooper op 't Rapenburg 1688 (15.8 X
19.7 cm., blzz. 1-155).
Drukkersmerk op het titelblad, verbeeldende een kasteel op
een met water omgeven rots en de woorden : Structa super

lapidem qui ruet ista domus.
Dit vervolg bevat de brieven 53 tot en met 60 aan de
Royal Society, en begint met het volgend bericht van " den
Drukker tot den Leser en Boekbinder : Alsoo de Brieven, by
den Auteur geschreven, by twee bysondere Boekverkopers zijn
gedrukt, en niet soo, als die wel van tijd tot tijd zijn geschreven;
en verscheyde klachten hem daarover zijn te vooren gekomen,
dat veele niet weten, wat Brieven van den Auteur syn uytgekomen, en hoe dezelve in ordre moeten by-een gebonden werden ; soo heeft denselven goet gedagt, dit volgende Register
hier by te voegen

(5) Harting in zijn Gedenkboek (zie noot (5) van mijne l e mede
deeling, blz. 324) beschrijft dit vervolg blz. 133 aldus : 89 k Vervolg
der Brieven, Geschreven aan de Wyt-vermaarde koninglyke Societyt
in Londen. Tot Leyden, By Cornelis Boutesteyn, Boekverkooper op
't Rapenburg, 1687, 40, 5 ongen. bladz. -i-- 2 en -1-- 3 en 155 gen. bladz.
A-V, met drukkersmerk op het titelblad en kopergravuren tusschen den
tekst. Harting, blz. 136 geeft ook een uitgave te Leiden in 1704 aan.
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Dit register (5 blzz.) geeft de volgorde van brieven 28
tot 52 van de Ontledingen en de Ontdekkingen, met de dagteekening, den drukkersnaam en den korten inhoud, en begint
met dit N. B. :
" De voorgaande 27 Brieven by den Auteur geschreven,
en heeft hy tot noch toe niet konnen resolveren die met den
druk gemeen te maken : dus hier de 28 e brief de eerste die
gedrukt is. "
Als de uitgever schrijft dat de 28e brief de eerste die
gedrukt is, bedoelt hij natuurlijk de eerste die in het Neder
landsch werd uitgegeven. De voorgaande verschenen of wel in
de Philosophical Transactions. of wel bleven alleen in handschriften waarvan Harting in zijn Gedenkboek (6) melding maakt
en waarvan enkelen nog thans bestaan.

[Brief 53] van 4 April 1687, Van het maaksel van de
Oliphants-Tand, ende Verkens-Tand ; dat de menschen Tanden
hol zyn ; dat de beene pypjens, die de Tand uytmaken, haar
begin in de holligheyd van de Tand hebben, ende eyndigen tot
de circumferentie van de selve. Dat de holligheden van de
Tanden gevolt zyn zenuwen, bloed ende andere vaten : Dat uyt
de verstoppinge van de Vaten in de Tand, pijn veroorsaakt
werd. Als ook mede het maaksel van de Tanden, van Koeyen,
en Paarden, en van het sout in de holligheyd van de Tand van
een Paart (blzz. 1-6, 5 fig). --- De formatione Dentis Elephantini. ac Dentis Suilli, etc. Delfis in Hollandia 4 aprilis 1687 ;
Continuatio (7) in Opera omnia, 1730, blzz. 1-12. — Hartsoeker (8), op. citat., blz. 22.
Histologische studie. De breedte der pijpjes waaruit de
kies is samengesteld bedraagt het 1/4822500 van de dikte van
den tand.
(6) Zie mijne l e meded. noot (5), blz. 324.
(7) Continuatio epistolarum, datarum ad longe Celeberrimam
Regiam Societatem Londinensem, ab Antonio de Leeuwenhoek, Ejusdem Societatis Membro. Editio tertia. Lugduni Batavorum, apud Joh.
Arn. Langerak, 1730, 124 blzz. In hetzelfde 1 e boekdeel van Opera
omnia (cf. mijne 2e mededeeling in Verslagen en Meded. der Kon.
Vlaamsche Academie, 1922, blz. 651; Bibl. Univ. Gandav. Phys. 72).
(8) Hartsoeker, zie noot (7) van mijne 1 e mededeeling, Versl. en
Meded, Kon. Vl. Academie,1922, blz. 325.
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Evenals voor verscheidene vroegere brieven, spot weder
Hartsoeker over het onderzoek van v. L.: " Ce qu'il dit dans
la 53e lettre du 4me avril 1687 a la Société, des dents ne vaut pas
grand chose ". Maar over de afmetingen der pijpjes, wat als
nieuw moet aanzien worden, zegt hij niets.
54ste Missive van den 9 Mey 1687, Geschreven aan de
koninglijke Societeyt. Handelende In wat ordre de Meelachtige
stoffe in de zaaden werd ingestort. Van de Coffée-boonen : in
wat deel van de Coffée-boon de jonge plant leyd. De jonge
plant uyt de Coffée-boon genomen. Bloemkens die op de jonge
plant van de Coffée-boon zyn uytgewassen. Zout ende veel
oly in de Coffée-boonen. Geen meelachtige stoffe in de Cofféeboonen ; ende daarom moeten de selve geroostert zyn, eer die
tot een poeyer konnen gebracht werden. Dat men de Cofféeboonen weynig behoort te branden, en fyn te stooten. Het
maaksel van de Coffée-boonen. De Coffée-boonen in een weynig water geleyt, krijgen een grasgroene couleur (blzz. 17-26.
7 fig. op eene plaat). — Epistola de 9 mey 1687 data ad Regiam
Societatem tractans quo ordine farinacea substantia sive materia
seminibus infundatur. Etc.; Continuatio 1730, blzz. 13-19. —
Hartsoeker, op. citat., blz. 23.
Van nr 54 af zijn de brieven regelmatig genummerd. Anatomische bouw der koffieboonen. Op eene kiemplant beschrijft
v. L. een schimmel zeer duidelijk als volgt : " en gelijk ordinair
schimmel zijn eerste groot-neerdinge tot een stammetje werd
gemaakt, en na die tijd uyt het eynde van soodanigen stammetje, een globule werd geformeert, en uyt soodanige eerstgemaakte globule weder eenige hondert globulen, verbeeldende
aldus een Boomtje;... "
De koffieboonen bevatten niet, evenals vele zaden, meel,
doch wel olie. In dien tijd moest reeds het gedacht uitgesproken
geweest zijn, dat de koffieuittreksels een zekere giftigheid zouden
vertoonen. Dit neemt echter v. L. niet aan, voor eene reden die
stellig heden niet kan aangenomen worden, namelijk dat de
koffiedeelen, waaronder olie en zout, zoo hard en onbuigzaam
zijn, dat zij in de verscheidene deelen van het lichaam niet
kunnen gestooten worden.
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55e Missive van den 13 Juny 1687, Geschreven aan de
koninglijke Societeyt. Handelende, dat het begin van de Planten, die in een Tarw-graan leggen, uyt drie Planten met haar
wortels bestaan. Dat de Moer-plant van dese drie Planten al
met ses bladeren versien is, dat een Tarw-graan twee bysondere
menbranen heeft. Dat yder Rogge, met vier bysondere Planten
versien is, ende dat de Moeder-plant, mede ses bysondere
bladeren heeft. Dat in een garst-graan vyf bysondere planten
zijn. De jonge Plant in de Boekweyt heeft vier bladeren, en die
leggen het gantsche meel door verspreyt. Van de jonge Plant
Geerst, in Canari-zaad, en in Zuyringzaad. Dat hetgene wy
een zaad van een Biet-wortel noemen, geen een zaad maar een
zaad-huysje is, daar 3, 4 a 5 zaaden in leggen. Van het begin
van de Plant in Kervel-zaad. Dat het Radys-zaad, Raap-zaad,
Cool-zaad, Italiaans Bloem-cool-zaad, Rammelats-zaad, haapof knol-zaad, Claver-zaad, Mostert-zaad, Hennip-zaad, Lepelbladeren-zaad, geen meelachtige stoffe maar alleen bladeren,
en wortels in haar hebben. Dat het Sterk-kers-zaad een gantsche jonge Plant in zich heeft. Van het sevengetyde-zaad. Dat
de Boomen en Planten al afkomstig zijn van den beginne der
schepping (blz. 27-52, 26 fig. op 3 platen). Epistola de
13 Junii 1687. Data ad Regiam Socitatem, Tractans, Quod
origo plantarum, quae in grano Tritici sit et sunt, ex tribus
plancis cum radicibus suis constent, enz.; Continuatio, 1730,
blzz. 20-40. — Hartsoeker, op. citat., blz. 23.
Het tarwezaad houdt een plantje in miniatuur in, waarvan
de volledige beschrijving, zooals die nog heden zou kunnen
gedaan worden, wordt gegeven; de meelachtige stoffen of reserven nevens het plantje, en de beginsels van stam en wortels
worden vermeld. Voor de tarwe zijn de beginsels van stammen
of wortels ten getalle van 3; bij de rogge treft men hetzelfde
terwijl bij de gerst, 5 beginsels aanwezig zijn; v. L. bedoelt
hier natuurlijk hetgeen wij heden de vegetatiepunten noemen.
In zijne verdere opzoekingen over boekweitzaad, komt
v. L. tot deze gevolgtrekking dat de jonge plant, wij zeggen
heden de kiem, zich op een andere wijze gedraagt tegenover de
meelmassa, hetgeen zeer juist is : bij de graangewassen bevindt
zich het meel op een afzonderlijke plaats zonder rechtstreeksche betrekking met het plantje : bij de boekweit, maakt die
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meelmassa als het ware deel uit van de plant, in de organen die
wij heden de zaadlobben noemen. Ook wordt vastgesteld dat
het meel van de boekweit samengesteld is uit " globulen
(korreltjes) die klein en hoekvormig zijn.
De brief eindigt met bijzonderheden over verscheidene
zaadsoorten. De rol van het meel in het zaad wordt als eene
voedselreserve zeer wel bepaald : " ... die niet alleen in veel
zaden ingestort heeft, een beginsel van een jonge Plant, nevens
een meelagtige stoffe, (waar in de jonge Plant leyd) om voor
eerste voedsel van de jonge Plant te verstrekken,,.. ".
Hartsoeker geeft daarover eene kritiek zonder wetenschappelijke beteekenis.

56e Missive van den 11 July 1687, Geschreven aan de
koninglijke Societeyt. Handelende; Dat de Zijd-worm-Eyeren
blaauwachtig werden, is alleen door een dunne menbrane die
van binnen tegen de schors van het Ey aanleyt. Waar het
derken uyt het mannelijk zaad zich aan het Ey plaatst. Een
seer kleyne zydworm in het Ey. Schielijke grootwerdinge van
de Zyd-wormen in de Eyeren. Vaten of anderen in de ongeboorne Zyd-wormen. Dop van het Ey. De menbrane die in
't Ey is, gaat tot het lighaam van de Zijd-worm over. Van den
beginne der schepping, is de levende Ziel van het Dierke van
't mannelijk zaad van de zijd-worm al ingeschapen. Dat die
eenige maanden in de Eyeren beslooten moeten leggen. Soo
wy een jaar hebben dat 'er veel Rupsen zijn, dat het geen gevolg
is, dat het naaste jaar daar weder veel Rupsen sullen komen.
De zyd-wormen komen des morgens en niet des naarmiddags
uyt haar Eyeren. De Zyd-wormen byten haar Eyeren ontstukken door behulp van een vochtige stoffe die zy uyt haar lijf
veeeten te brengen. Onbedenkelyke volmaaktheyd in deselve.
Rupsen die in de Na-Somer in haar Eyeren volmaakt waren,
en echter in de maant Mey eerst uyt haar Eyeren quamen
kruypen. Waarom de Menschen scheel sien, en niet de Dieren.
Acht distincte Planten in een Garst-Graan (blz. 53-72, 2 fig. in
den tekst). Epistola de 11 Julii 1687. Data ad Regiam Societern. Tractans, Quod Bombycum ova sublivida fiant, oritur
duntaxat ex exili membrana, quae intrinsecus adversus corticem
ovi locata est, Enz. ; Continuatio 1730, blzz. 41-55. --- Hartsoeker, op. citat., blz. 23.
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Beschrijving der eieren van den zijdeworm op verscheidene perioden van den leeftijd, en van de wormen zelve.
Het scheelkijken bij den mensch schrijft v. L. toe aan de
schuld van vroedvrouwen die buiten haar weten, met de vin-.
fiers den oogappel verplaatsen, of op de oogspieren werken,
zoodanig dat de oogappel daarvan te lijden heeft.
Hartsoeker is het met v. L. niet eens over de wijze waarop
de zijdewormen uit de eieren te voorschijn komen ; en hier voert
hij, bij uitzondering, een wetenschappelijke bespreking, zonder
beleediging. Hij beweert dat de wormen den wand van het ei
niet openbijten, zooals v. L. het zegt, doch wel dat de vochtige
stof, waarvan het bestaan ook door v. L. wordt vastgesteld,
den wand op een zekere plaats week maken, hetgeen toelaat
den wand op die plaats door te trekken. Hartsoeker heeft
inderdaad hij het leggen der eieren bij een zijdevlinder de
plaats op de, eieren aangeteekend, die de laatste uit het lichaam
aan het licht kwam ; den volgenden zomer heeft hij kunnen
waarnemen dat het nagenoeg altijd door die plaats de zijdeworm uit het ei komt.

57e Missive van den 6 Aug. 1687, Geschreven aan de
koninglijcke Societeyt. Handelende ; Dat de klander en Wolf
niet en konnen voortkomen dan door voortteelinge. De klanders konnen de koorn-graanen van binnen gants ledig eeten.
Versameling en mannelijck zaad van de klander, en daar in
een onbedenckelijck groot getal van levende Dierkens. Klanders opgesneden en Eyeren uyt haar lijf gehaalt. Klanders
maken door haar snuyt een gaatje in de Tarw, en dan leggen
zy een Ey daar in, en uyt die Eyeren komen Wormen, en die
Wormen veranderen in klanders. De snuyt, schede van het
Mannelijck-Lid, en Mannelijck-Lid uyt zyn schede van de
klanders. Het Ey, en Worm uyt het Ey van de selve, en zyn
in 't eerst niet grooter als een sand. Koorn dat veel geroert of
veel verschooten werd, daar in kan de klander niet wel voort
teelen. Soo een roerlijck schepsel, uyt onroerlijcke stoffe voortkwam, dat soude een Mirakel zyn. Pooten van de Luys. De
Soldaten werden van de Luysen meest geplaagt, als haar klederen nat zijn. Het is niet aannemelijck dat het Mieren-Ey
grooter kan wesen, dat het geheele lighaam van de Mier, of
als des selfs Vader of Moeder is (blzz. 73-95, 10 fig. op eene
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plaat). — Epistola de 6 Augusti 1687. Data ad Regiam Societatem. Tractans, Quod Curculiones et Lupi (vermes frumentum
commedentes) non alias possint oriri, quam mediante progeneratione. Enz. ; Continuatio 1730, blzz. 56-74. ^- Hartsoeker,
op. citat., blz. 24.
v. L. zoekt vast te stellen of de kalanders zich langs
geslachtigen weg vermenigvuldigen ; de volgende regels geven
een nieuw bewijs van zijne wetenschappelijke methode : " Ik
hadde geen andere gedagten, of ik soude de Werelt naakt
konnen toonen, dat de klander uyt een worm voortquam, en
tot dien eynde besag ik de klander menigmaal met het microscope. Dog het geene my in mijne Observatien seer verhinderde, dat waren de excrementen van de klander, die in groot
menigte aan 't glas saten...... Ik hadde ook gedachten dat de
klanders niet en aten, gelijk de vliegende schepsels van Zijdwormen, en van veel Rupsen ; maar ik bevond boven mijn
vermoeden, dat de klander het koorn mede verslind, ja dat die
een gantsch Tarwgraan van binnen konden uythollen, en selfs
daar in kropen, en dat zy met haar snuyt of mont (die voor
aan 't hooft staat, en seer lang is, naar proportie van haar
lighaam) door de bast van Tarw konnen inbooren, (door
behulp van seer kleyne tants-gewijse werktuygen, waarmede
de snuyt aan het eynde versien is) en aldus een begin van het
op-eeten van de Tarw maken. Na verloop van 14 dagen, zijnde
den 27 Maart, sag ik dat eenige klanders met malkanderen
versamelt waren, ende dat die seer lang aan malkanderen vast
bleven, dragende het wijf ken het manneken, en loopende daar
mede voort, en schoon ik die veel maal (dus versamelt sijnde)
overhoop wierp, soo bleven die doorgaans nog versamelt. Hier
op ging ik eenige klanders openen, om de Eyeren daaruyt te
halen ; maar ik en konde my niet versekeren dat ik een teyken
daar van sag. Na desen ging ik soeken na het mannelijk zaad
van de klander, en ik kreeg ontrent een grof sand groote van
die stoffe by-een, en ik bragt het, door een seer goet en seer
vergrootende microscope (9), voor het gesigt, en ontdekte een
(9) Hier spreekt v. L. bij uitzondering van microscoop; gewoonlijk
spreekt hij van zijne vergrootglazen.
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weynige stoffe, dat het voor diegeene, die het selfs niet en siet,
ongelooflijk is; ja ik beelde my in dat geen Veld-Overste,
schoon hy twee Veld-Legers tegensmalkanderen sag agéren,
die te samen vijftig duysent man uytmaakten, soo een menigvuldige beweginge van menschen soude konnen sien, als ik in
de geseyde weinige stoffe van het mannelijk zaad, dieren sag
bewegen; en dat soo lang, dat mijn gesigt moede sijnde van
sien, ik de dierkens doode, omdat ik in die groote beweginge
niet anders als haar hooft ofte voorste gedeelte van lighaam
konde bekennen. Dese dierkens doot leggende, en van een
gesepareert zijnde, sag ik met verwondering, de lange en seer
dunne staarten, en aan eenige maar een weynig dikte aan het
voorste gedeelte van haar lighaam. "
De aanteekeningen van zijne opzoekingen gaan in denzelfden aard voort : het leggen der eieren, het ontstaan der
wormen, het ontstaan der kalanders uit de wormen, met al de
noodige anatomische bijzonderheden. En v. L. besluit dan :
" Ik soude noch wel meerder van mijne aanteekeningen die ik
gehouden hebbe in 't opsluyten ende waarnemen van de klanders, hier nevens voegen ; maar ik oordeel dat hetgene ik hier
verhaalt hebbe genoeg is, omme hare Hoog-Edele in alle
geleerde verstaanden te doen sien, dat de klanders niet anders
en konnen voortkomen als uyt voortteelinge; namentlijk dat een
klander versamelt, Eyeren leyt, ende uyt die Eyeren wormen
voortkomen, ende dat die wormen tot klanders werden..... En
gelijk ik in een van mijn voorgaande Missiven geseyt hebbe,
dat geen Boom op nieuw gemaakt werd, maar dat die af hangen van de begintsels of jonge Planten die in de zaaden syn.
Soo hangen alle schepsels, die met een bewegende of levende
ziel begaaft syn, af, van haar eerste geslagt ; of om beter te
seggen, zy hangen af van de bewegende of levende dieren, die
in de mannelijke zaden, in den beginne der scheppinge gemaakt
zijn.
Dus bij het voortzetten van het geslacht, geen zelfwording,
doch wel voortteeling.
Nu geeft v. L. eene beoordeeling over het boek " Micrographia Nova door de Hr Joh. Francisco Griendelio (10) uyt(10) Jócher (Allg. Gelehrten-Lexicon, Leipzig, 1750, 2en Theil,
blz. 1171) noemt Jo. Franc, Grendel, wiskundige van Neder -Sachsen,
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gegeven " dat volgens hem onnauwkeurigheden bevat, namelijk
bij de beschrijving van de luis, en hij deelt bij deze gelegenheid
mede, dat hij in zijn huis het bezoek kreeg van den Engelschen
koning : " Ik hebbe zijn koninklijke Majesteyt van GrootBrittannien (11) (wanneer laatst in dese Landen was, en sig soo
vernederde, en my de eer aandede van in mijn huis te komen
om mijne eenvoudige speculatien te aanschouwen) onder andere
ook de boven-verhaalde deelen van de Luys vertoond.... "
58e Missive van den 9 Sept. 1687, Geschreven aan de
koninglijcke Societeyt. Handelende ; Dat het maar inbeeldinge
is dat een kleyne jonge Mier in een Mieren-Ey geformeert
word. Het gene wy voor Mieren-Ey aansien is een korte dikke
Worm ; dese Wormen veranderen in Popkens. De regte Mier
ren-Eyeren zijn niet grooter als een zand-Worm in het Ey, en
ook uyt het Ey. De spys die de Mier-wormen in haar lighaam
hebben, siet men voor een jonge Mier aan. Mier-wormen en
konnen geen voedsel soeken, en daarom van Vader en Moeder
gespyst werden. Dan men naarstigheyd in de Mier noemt, is
alleen om de spys voor zijn jongen te halen, en dat is door een
ingeschapene dwang. De Mier en stelt sich niet om een Mensch
te byten, maar met een angel steeken, en die draagt hy achter
in zijn lyf. Brengt vocht uyt zijn angel, en die verwekt pijn en
oploopinge. En dit zyn van de roode Mieren. Swartachtige
Mieren, uyt welkers Eyeren mede wormen komen, die niet van
de voorgaande hier in verschillen. Al dese tot haar volkome
groote zijn gekomen, soo omspinnen zy haar gelijk de Zijd
wormen, en in het gespin verandert de Worm in een Mier.
Wy dwalen als wy dit gespin een Mieren-Ey noemen. Een
derde soort van Mieren die geelachtig zijn. Hoe de Mieren
haar jongen voeden, en waarom zy de spys in haar nesten
dragen (blzz. 96-114, 8 fig. op eene plaat). — Epistola de
9 Septemb. 1687. Data ad Regiam Societatem, Tractans. Meram
die zich veel op optica toelegde. Grendel was in 1670 in Nuremberg, en
in 1680 te Weenen. Hij publiceerde : Architectura militaris nova, fortificatoria nova, micrographia nova ; hij stierf in het begin van de
18e eeuw.
(11) James II (t St. Germain en Laye 1701), koning van Engeland
van 1685 tot 1688, onttroond door Willem van Nassau in 1688.
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esse imaginationem. nempe, quod exilis juvenis Formica in
Ovo Formicae formetur. Enz. ; Continuatio 1780, blzz. 75-90.
— Hartsoeker, op. citat., blz. 24.
De witte zoogenoemde miereneieren bevatten of wel
gansch gevormde mieren of korte dikke wormen, en zijn feitelijk poppen. De echte eieren zijn veel kleiner, " dat ik die met
het bloote oog niet en konde bekennen. " Verder worden
anatomische bouw en levensverrichtingen van de mieren
beschreven. Alhoewel v. L. wel een onderscheid maakt tusschen ei en pop, spreekt Hartsoeker in zijne beoordeeling alsof
v. L. eene verwarring daarover had gemaakt.
In the History of the Royal Society of London (12),
vol. IV, blz. 553, wordt over dezen brief het volgende medegedeeld, alhoewel in de Transactions niets verschenen : " The
latter part of Mr. Leewenhoeck's letter of september 9, 1687,
concerning the generation of ants was read, wherein he concluded three things, 1. That the real eggs of ants are exceedingly small, and not bigger than ordinary grains of sand.
2. That out of these eggs are worms produced, which being
without any motion of their own and helpless are fed by the
old ants ; whence it comes to pass, that they are so busy in
carrying food to their nests in summer, and not in order to lay
up any magazine of provision against winter, as was vulgarly
supposed : and 3. That those which, were most commonly
called ants eggs, are either those worms or aureliae of young
ants, or else a sort of webs, wherein one sort of ant-worms
were observed by Mr. Leewenhoeck to wrap themselves a
little before their maturity. The took notice by the way of the
manner of the stinging of ants, which he found not to be by
biting, as some imagined, but by a real sting in the tail, which
is all along on the back thereof grooved with a deep groove
not unlike the scheit used by seamen to wet sails withal ; by
means of which groove the ant conveys to the point of her
sting a small drop of venomons transparent liquor, which by
its acrimony occasions the smart and swelling, that generally
follows the sting of ants. "
(12) Ct, mijne l e mededeeling, noot (13), blz. 328.
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59e Missive van den 17 Oct+ 1687, Geschreven aan de
koninglijcke Societeyt. Handelende ; van de Dierkens in de
Amber. Verbrant Papier, dat gesegt werd in Courlandt uyt den
Hemel gevallen te zyn, wat dat het is, en het selvige nagebootst. Diertjens in 't water, en haar beweginge. Wormen uyt
het vlees van een Juffr. Hoe die daar in gekomen zijn. Die
groot gemaakt, en die veranderen in vliegen, dese vliegen
leggen eyeren, en daar werden weder vliegen van voortgebragt.
Groot getal van vliegen in de tyd van drie maanden. Beweginge van de Chyl in de darmen van de Made. Grant-netelsAngels, zyn hol, en in die holligheyt is een schadelijke vogt, en
dese vogt verwekt pijn en opswellinge. De Oost-Indische Duysent-Been, zijn nypinge verwekt groote pijn, en wat de oorsaak
daar van is (blzz. 115-140, 11 fig. op eene plaat). -- Epistola
de 17 Octobris 1687. Data ad Regiam Societatem, Tractans
De Animalculis in Succino. Enz.; Continuatio 1730, blzz. 91-112.
— Hartsoeker, op. citat., blz. 25.
Amber bevat diertjes die daarin volledig bewaard zijn, ook
stroodeeltjes ; v. L. kan niet raden hoe die wezens daarin
gebracht worden : " Hoe dese diertjens in de Amber komen,
en hoe de Amber gemaakt werd, dat is ons onbekent, en wy
konnen niet aannemen de redenkavelinge van andere daar
over, alsoo die in ons oog niet aannemelijk schynen, en wij
hebben geen occasien om daar van eenig ondersoek te doen. "
Hij blijft dus zeer voorzichtig in zijne meening, een reden te
meer om hem te gelooven als hij iets met zekerheid beweert.
Uit het microscopisch onderzoek stelt hij vast dat een zoo
genoemd stuk verbrand papier, uit den hemel in Koerland
gevallen, niets anders was dan een misschien eerst gedroogde
waterplant en dan door een hevigen wind medegesleept; zijne
bewering wordt gesteund door het kunstmatig heroproepen
van het verondersteld verschijnsel.
Dan wordt het microscopisch waterdiertje, wellicht het
zoetwatergarnaalje beschreven. Wormen, in een wonde gevonden, waren niets anders dan deze van vliegen, uit eieren voortgebracht door eene vlieg neergelegd; deze wormen gaven na
een zekeren tijd het aanzijn tot vliegen. Geen wonder dat de
vliegen op vleesch, of op eene wonde, hunne eieren leggen
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" De Vliegen, en meest alle bewegende schepsels, die haar
jongen niet konnen voeden, sijn, uit een ingeboorne geschapenheid, genegen haar Eyeren te leggen, ter plaatse daar haar
jongen, uit haar Eyeren komende, konnen gevoet werden. '' De
vermenigvuldiging der vliegen geschiedt met groote snelheid :
in de veronderstelling dat een wijfje 144 eieren in het begin van
Juli legt, waaruit nu 72 wijfjes kunnen ontstaan, en dat ieder
wijfje nu weder ca 144 eieren legt, dart kunnen na 2 maanden
10368 vliegen ontstaan en na 3 maanden 746496 vliegen.
In tijden wanneer men in het gedacht verkeerde dat de
vleeschdeeltjes onder den invloed van eene gepaste gisting
zich tot het voortbrengen van insecten schikten, dat het ontstaan van zulke lage wezens, welke zelf den naam van dieren
niet verdienden, omdat de levensverschijnselen niet zoo volledig en zoo regelmatig als bij de hoogere dieren konden zijn, —
zoo drukt zich Charles Bonnet (13) uit — is het zeer merkwaardig door v. L. de eenvoudige en spoedige vemenigvuldiging
der vliegen te zien uitleggen. Een jaar na v. L., in 1688,
terwijl de brief van v. L. de dagteekening draagt van 17 October 1687, behandelt Francesco Redi (14) het zelfde onderwerp
en stelt ook vast dat de wormen van het bedervende vleesch
niet door zelfwording, doch wel uit vliegeneieren ontstaan.
Redi neemt echter daarenboven een beslissende proef : als hij

(13) Charles Bonnet (Genève 13 Maart 1730 t Genève 20 Juni
1793) wijsgeer en natuuronderzoeker, bestreed de theorieën van Buffon.
Hij schreef : Buvres d'histoire naturelle et de philosophie, 8 vol. Neufchatel in 4,1779-1783, en 18 vol. in 12, 1779-1788 ; van Redi spreekt hij
in deel III, Considérations sur les corps organisés, blz. 398, en in deel VII,
La palingénésie philosophique, blz. 288.
(14) Francesco Redi (Auzzo 18 Feb. 1626 t Pisa 1 Maart 1698)
geneeskundige en natuuronderzoeker te Florence, doctor van de Universiteit Pisa en lid van de Academie del Cimento ; buiten gedichte
stukken schreef hij verscheidene wetenschappelijke werken : Esperienze
interno a quell' acqua the si dice de Stagno, Florence 1673 in 4 ; Experiences chymiques sur les sels factices, Collect. acad. partie étrang. (acta
Lipsiae), VI, 1761 en Phil. Trans., I, 1665-1666, no 8, blz. 145 ; Esperienze interno alla generazione degli insetti, Firenze 1688, waarin hij
zijne proeven over de wormen van het vleesch beschrijft ; Vegetable
salts extracted, Phil. Trans., vol. 20 for 1698, no 243, blz. 281. Al de
werken van Redi werden vereenigd onder den titel : Opere di Fr. Redi,
in questa nova edizione accrescinte et migliorate, 1712.
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de vliegen belet op het vleesch hunne eieren te leggen, b. v.
door middel van een gaas, dan komen ook geen wormen voor
den dag.
De brief eindigt met het vermelden van het feit dat de
angels van de brandnetels kleine kogeltjes vertoonen en eene
vocht bevatten die dan in de huid vloeit; dit wordt breedvoerig
beschreven.
Heeft Hartsoeker het belang van dezen brief en van de
proef van Redi niet begrepen? Hij zegt namelijk : " Il parle de
plusieurs choses qui sont connues de tout le monde ".
60e Missive van den 28 Nov. 1687, Geschreven aan de
koninglycke Societeyt. Werd geoordeelt dat de Cochenille een
vrucht van een Boom is die veel zaatjens in sig heeft, vergeleken by een swarte verdroogde Aalbesie ; dog by nader Observatien blykt, dat de Cochenille het agterste lighaam van een
Dierke is, welkers hooft, pooten, schilden en gantsche voorste
lighaam verworpen werd. Alle de leden die de Cochenille-worm
heeft, behoud het Cochenille dierken. Goude-haankens en
Compolie door swavel gedoot. Het agterlyf van de vliegende
schepsels is Cochenille. De schors China Chinae in 't water en
Spiritus Vini geleyd, ende de samenstremminge die daar uyt
voortkomen. Deselve Schors tot Houtskool verbrand, en wat

Oly daar uyt voort komt ; dese Oly met bloed vermengt, en
wat aangenaam gesigt de globule bloed daar in vertoonden.
Van wat maaksel de Schors China Chinae is (blzz. 141-155,
5 fig. op eene plaat). --- Epistola de 28 novembris 1687. Data
ad Regiam Societatem, Tractans Cocheniliam fructum esse
arboris, judicatur, qui fructus multa in se habet semina, enz. ;
Continuatio 1730, blzz. 113-124. Hartsoeker, op. citat.,
blz. 25.
Uit eenen brief van Antony Heinsius, pensionaris en raad
van Delft, gedagteekend Westminster 24 July/3 Augusty 1685,
leeren wij dat het onderzoek op Cochenille op den wensch van
Robert Boyle werd gedaan; volgens een Gouverneur van
Jamaïca zou de Cochenille uit de vruchten van den vijgeboom
voortkomen " dewelke komende te rotten of te bederven,
komen daar in wurmen of tonnekens, die veranderen in vliegen,.... ". v. L. stelt vast dat de cochenille van den handel niets
Versl. 1922
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anders is dan het binnenste van het achterste lichaamsdeel van
een insect, met brokken van andere lichaamsdeelen.
De brief eindigt met een histologische studie over kaneelhout- en schors; door droge distillatie wordt eene olie verkregen
die aan de bloedlichaampjes toegevoegd eene stremming veroorzaakt. Deze olie moet inderdaad ammoniakzouten bevatten.
Van dezen brief vond ik in de History of the Royal
Society, IV, blz. 556, deze eenvoudige vermelding : " A letter
of Mr. Leewenhoeck, centaining his microscopical observations
on cochineal and the Jesuit's bark, or chinachina, was produced, and ordered to be translated. "
*
**
2e

Vervolg der brieven, 61 tot 67.

Het 2e vervolg is met het 3e en het 4e in het 2e boekdeel
van de Nederlandsche uitgave. De 7 brieven van dit 2e vervolg
werden aan de Royal Society gezonden ; ik vond ze in de handelingen van deze Academie niet vermeld.
Natuurs Verborgentheden Ontdekt (15) : Zijnde een tweede
Vervolg der Brieven, geschreven aan de koninglyke Societeit
tot Londen, door Antoni van Leeuwenhoek, Lid van deselve
Societeyt. De stoffe in desen verhandelt ziet op de rugge van
de Titel. Tot Delff, gedrukt by Andries Voorstad, Boekdrukker en Boek-'verkooper, op de Markt bezyden 't Stad-huys,
1689 (15.8 X 19.7 cm., blz. 157350).
Op de rug van het titelblad : Eenige van de voornaamste
saaken van dese brieven handelen.....

(15) Harting in zijn Gedenkboek, blz. 134, geeft de volgende
beschrijving : 90a. Antony van Leeuwenhoek Natuurs Verborgentheden ontdekt. Zynde een Tweede Vervolg der Brieven, Geschreven
aan de koninglyke Societeit tot Londen. De stoffe in dese verhandelt
siet op de rugge van de Titel. Tot Delft, Gedrukt by Andries Voorstad,
Boekdrukker en Boek-verkooper op de Markt, bezyden 't stadhuys.
1689.40 pag. 157-350. Aa-Yy2, met drukkersmerk op het titelblad.
Harting geeft blz. 136 de melding van een tweeden druk : Tot
Delft. Gedrukt by Hendrik van Kroonevelt, Boekdrukker en Boekverkooper op den Hoek van de Nieuwestraat 1697, 40.
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koninglijke Societeyt. Wortel Rays Colomba. Waar voor die
goet is. Van desselfs Soutdeelen. Water waar in de wortel
geweekt was, met bloet vermengt. Oly door het vuur van de
wortel getrokken. Deselve met bloet vermengt. Wat oly en
vlug-sout van de steen der Menschen blasen door het vuur
werden afgedreven ; als mede van de vaste sout-deelen. Vast
en vlug-sout met bloet vermengt. Geen gemeen sout in sodanige steenen gesien. Campher nog spieritus vini en doen de
sout-deelen van de steen niet smelten. Ons gemeen sout en kan
de steen der blasen niet in grootte doen toenemen. Dat 'er
geen Medicament kan voorgeschreven werden waar door de
steen in de blaas of nieren kan verbryselt werden. Waarom de
steen der blasen soo grooten pijn veroorzaakt. De vlugge
sout-deelen van de steen syn seer stijf. Van wat maaksel
sekere steen was. Oly van de geseyde steen met bloet vermengt. Onaangename reuk van de oly en geest van de steen
(blzz. 157-185, 21 fig. op eene plaat). — Epistola 61. De- radice
Indica Rays Columba; cui usui inserviat; de particulis ejus sali
nis. Enz. Nobillissimis Regiae Societatis membris; Arcana (16),
1722, blzz. 80-100, VIII kalend. Jun. 1688. ,— Hartsoeker, op.
citat., blz. 26.
Wortels van Rays Colomba (17) uit Oost-Indië worden
gebruikt tegen inwendige kwalen, koortsen, slangenbeeten. Na
uitdamping laat het water waarmede het poeder der wortels
wordt uitgetrokken, zoutenkristallen. Schr, beschrijft dan den
microscopischen bouw der wortels. Door droge verhitting in
glas, verkrijgt Schr. kool, een dikke en een dunne olie waarvan
hij de hoeveelheden bepaalt; de olie ontbindt de bloedlichaampjes. Evenmin als met sterk water, worden de vetkogeltjes door deze olie niet ontbonden.
(16) Antonii a Leeuwenhoek Regiae Societatis Anglicanae Socii,
Arcana naturae detecta. Editio novissima, auctior et correctior. Lugduni Batavorum, apud Job. Arnold. Langerak, MDCCXXII (515 blzz.
-j- index rerum + 192 blzz. -+- index, Bibl. Univ. Ganda y. Phys. 72,
Tom. II van opera omnia; bevat eenige brieven zonder nr en dan brieven
61 tot 107 ; cf. mijne 2e meded. blzz. 652-653).
(17) De Calumba- of Columbowortel, wortel van Jatrorrhiza
paimata, van de Oostafrikaansche kust en van Madagascar afkomstig.
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tusschen bloedlichaampjes en vetkogeltjes die bij een oppervlakkig microscopisch onderzoek gelijk kunnen schijnen, doch
met zekere proefvochten microchemisch kunnen onderscheiden
worden.
De olie, — wij zouden heden van stroopachtige vloeistof
spreken, — is in het water oplosbaar. Door uittrekken van de
verbrande wortels met zuiver regenwater, bekomt men na
uitdamping ook zoutkristallen ; de oplossing ontbindt en stremt
het bloed niet.
Op verzoek van Constantyn Huygens (18), Heere van
Zuylichem, heeft v. L. opzoekingen gedaan over de steenen
der , blaas. Door verwarming ontstaan vluchtige zouten en olie
die in het water oplosbaar zijn ; het kristalliseeren van de zouten
uit het verbrand gedeelte leidt tot kristallenhoopjes die den
vorm van zonnebloemen vertoonen. De verwarming van een
steen wegende 29 deelen bracht tot een verbrand (19) overschot van 10 deelen, waaruit bleek dat 19 deelen als zout en
olie waren afgescheiden.
v. L. beschrijft met veel zorg de kristallen die hij door de
uitdamping van het oplossingswater bekomt ; kampher en
alcohol hebben geen bijzondere werking. Uit de vergelijking
met gewoon keukenzout blijkt dat de steen geen dergelijk zout
bevat; uit zijne proeven besluit hij dat er geen geneesmiddel
moet bestaan dat de steen van de blaas kan ontbinden.
Met verscheidene steenen werden de proeven herhaald;
de microscopische vaststellingen, met groote zorgen gedaan,
brachten tot dezelfde uitslagen.
(18) Zie noot (8), blz. 326,
(19) De steenen van de blaas vertoonen een veranderlijke samenstelling ; zij kunnen uit de volgende stoffen bestaan : urinezuur, calcium
of ammoniumvraat, calciumoxalaat, calciumphosphaat, calciumcarbonaat, cystine, xanthine, fibrine, cholesterine. Uit de getallen door v. L.
gegeven kunnen de onderzochte blaassteenen of wel calciumoxalaat
zijn ofwel calciumuraat : de verbranding van calciumoxalaat C 2 0 4 Ca
+ 2H2 0 wegende 164 geeft kalk Ca0 wegende 56, dus ook bijna
een 1/3 ; de verbranding van calciumuraat C 5 N 4 0 3 H 2 Ca wegende
206 geeft kalk Ca0 wegende 56 of calciumcarbonaat CaCO 3 wegende
60 ; in dit laatste geval zou v. L. een mengsel verkregen hebben van
kalk en calciumcarbonaat.
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62e Missive van den 6 Juli 1688, Geschreven aan de
koninglyke Societeyt. Waarin Gehandelt werd van de Orientaalse Lapis Besoar-steen. Wat oly en vlug-sout van deselvige
door het vuur werd afgedreven. Van het vast-sout dat in
deselvige is. Veel deelen die van de Lapis Besoar tot het
water overgaan. Wat oly, vlug en vast-sout dat in de Apesteen is. Van de steen Pedro Porco. Van de witte stoffe, die
men in de Jigtige kalk noemt. Wat oly en vlug-sout door het
vuur daar van werd afgedreven ; als mede van het vast-sout
dat in deselvige is. Wat oly en vlug-sout van de bloet-Coraal
werd afgedreven ; en van het vast-sout dat in deselvige is
(blzz. 186-203, 5 fig. in den tekst). -- Epistola 62. In qua agitur
De lapide Bezoar Orientali. Enz..... Noblissimis Regiae Societatis Londinensis Membris; Arcana,1722, blzz. 101-113, Pridie
Nonar. Quintil. 1688. — Hartsoeker, op. citat., blz. 26.

Beschrijving der zoutkristallen, verkregen door uittrekken
vóór en na de verwarming van bezoardsteen (20). Door stremming van de verkregen olie ontstaan ook kristallen, in het
water oplosbaar. De olie doet het bloed stremmen. Met apensteen (bezoar Simiae), Pedro Porco-steen (zwijnsteen, bezoar
Porci), de witte stoffe uit knobbels van jichtlijders, werden
dezelfde zoutfiguren verkregen.
Rood koraal geeft door verwarming ook een weinig olie,
en door sterke verhitting verliest het slechts het 20 e deel van
het oorspronkelijk gewicht. Koraal is hoofdzakelijk samengesteld uit calciumcarbonaat dat door volledige verkalking onder
den invloed van de warmte 40 % vaste stof (ongebluschte kalk)
achterlaat; v. L. heeft aldus niet lang of niet sterk genoeg
verwarmd. Met water worden kristallen uitgetrokken, waarvan
de beschrijving aan zeezoutkristallen niet beantwoordt.

(20) Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogeryen door Nicolaes Lemery, en in 't Nederduitsch gebragt door
C. V. Putten en Isaac De Wit, Rotterdam, 1743, blz. 101.
Men vindt bezoardsteenen in maag en darmen van verscheidene
Indiaansche dieren; die steenen zijn kalkachtige afzetsels van ingewikkelde zuren, zooals lithofelinezuur C20H3604 en lithobilinezuur
C30H580 6 , met haar en plantenresten.
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Koninglijke Societeyt. Waarin gehandelt werd wat geest, vlug,
en vast sout dat in de Albaste-steen is. Uyt wat deelen deselvige steen bestaat. Uyt wat deelen de Pleystersteen bestaat.
Wat geest en vlug sout door het vuur van deselve steen werd
afgedreven. Van een tweede soort van albastesteen. Hoe
steenen of steenbergen in grootte konnen toenemen. Waarom
de Pleyster-Beelden in 't gieten grooter werden. Van de steen
gipsum en van desselfs geest, vlug en vast sout. Veel souten
syn op onse tongen niet smakelyk. De hardigheyt die de kalk
bekomt bestaat alleen uyt het sout; en soo is het ook met de
steen der Menschen blase. Droge Metsel-kalk, hoe die weder
tot gebruyk kan gemaakt werden. Hoe meerder van de metselkalk, en Sement of Tras bearbeyt, hoe deugtsamer die werd.
Wat geest en vast sout in de Sement of Druyfsteen is. Door
wat middelen men oude Pleyster-Beelden bequaam kan maken,
om op nieuw Beelden van te gieten. Hoe dat Sant tot Steen,
en Steen tot Sant werd. Wat Swavel uyt seker Miniraal, dat
by de Ly-dekkers Ley-gout genaamt werd, door het vuur
afgedreven werd (blzz. 204-236, 14 fig. in den tekst). — Epis.
tola 63. In qua agitur De spiritu, sale volatili, ac flixo lapidis
Alabastri. Enz..... Nobilissimis Regii Collegii Sociis; Arcana,
1722, blzz. 114135, Tertio Nones Sextiles 1688. r– Hartsoeker, op. citat., blz. 26.
v. L. deelt mede dat de gedachte pleistersteen te onderzoeken uit een gesprek met Christiaan Huygens (21), Heer van
Zeelhem, kwam. Door verwarming, scheidt albaststeen water af,
en wel 18/92 van het gewicht. De verhouding 18/92 komt met
19.6 % overeen; de berekening voor het verlies van water uit
CaSO 4 + 2H 2 0 leidt tot 20.9 % ; de quantitatieve proef door
v. L. uitgevoerd, ligt dus dicht bij de theorie.
Door microscopisch onderzoek vond v. L. kristallen
waarvan de beschrijving en de teekening met het calciumsulfaat
overeenkomen. Gips geeft dezelfde uitslagen als pleistersteen.
Door behandeling met water, vergroot het pleister in
omvang. Smaak en vorm zijn dezelfde niet als bij de kalk, die
(21) Zie noot (9) blz. 326.
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vast dat de warmte de kalkzouten ontbindt, en hij besluit tot
de uitlegging dat de kalk tot het opmetselen van muren waartegen men vuur stookt, niet past, terwijl klei op zulke plaatsen
door het vuur hoe langer hoe harder wordt. Verder stelt v. L.
met den microscoop vast welk verschil er bestaat tusschen
kalk, cement en oud metselwerk.
Hij geeft dan de uitlegging van het vormen van zandsteen : " waaruyt ik mede een besluyt maakte, dat alle deze
grofzandige deelen, voor desen maar los op den anderen hadde
gelegen, ende dat de platte glinsterende deelen naderhand
waren gemaakt, ende dat die aan de eerste deelen soo vast
waren vereenigt, dat dese deelen te samen tot een stoffe waren
geworden, die wij steen noemen. "
Door verbranding stelt hij vast dat zekere leisoorten
waarmede kerkdaken bedekt worden en die gewoonlijk uit het
land van Luik komen, zeshoekige brokken bevatten, " Ley
goud " genaamd ; die brokken bevatten zwavel, doch geen
metaal. Hier geldt stellig ijzerkies die aan zwavel zeer rijk is.

64e Missive van den 24 Augusty 1688, Geschreven aan
de koninglyke Societeyt. Waar in gehandelt werd Dat de
Mugge als hy steken sal, de koker of schede van sijn Angels,
op syde opent, en niet boven uit de koker steekt. Dat de Angel
van de Mugge niet uit een Angel, maar uit vier bysondere
Angels bestaan, die in geschikte ordre in malkanderen leggen.
Angels van de groote Paardevliegen. Missive van de Heer
Constantyn Huygens van Zuylichem aan den Autheur geschreven, van de averegtsom wassende Linde-boom. Averegtsom
wassende Wijngaart. Hoe men de Linde-boomen moet Planten, die de takken tot wortels, en de wortel tot takken groeyen.
De Taruw in 't kouste van de Winter soo te doen wassen, dat
in vier dagen de Taruw-scheut een vinger-breet lang was
geworden. Op den agtsten dag konde men de Taruw-air inde
jonge Plant sien. Garst was in negen dagen vyf vinger-breet
lang uitgewassen. En daar in de garst-air ontdekt. Warmte en
het water maken alleen de Planten groot. Dat 'er geen nieuwe
Schepsels gemaakt werden. Van wat maaksel de jonge Taruwair is. Hom en kuyt in een kabbeljaauw. Welke kabbeljaauw
voor dat jaar niet op een ende deselvige tijd, voor Manneke
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en Wyfke konde spelen. Dat ik doorgaans niet het meerder,
maar het minder getal kome te seggen. De Visschen en het
water sijn seer na even stof swaar (blzz. 237-260, 21 fig. op
twee platen). — Epistola 64. Data ad Regiam Socitatem Londinensem. In qua agitur Culicem puncturum aculeorum suorum
Thecam sive vaginam a latere aperire, non vero quos ex super
riori parte Thecae exserere. Enz..... Nobilissimis Regiae Societatis Membris ; Arcana, 1722, blzz. 136-152, Nono kalendar
septembris 1688. — Hartsoeker, op. citat., blz. 26.
Anatomische beschrijvingen van verscheidene insecten. Na
eene mededeeling van C. Huygens uit den Haag over het ontstaan van wortels op takken, bekomt v. L. wortels op takken
van verscheidene soorten, namelijk linden, die gedurende eeni-.
gen tijd in den grond gebleven zijn. Hij bestudeert dan de
kieming van eenige graangewassen, stelt namelijk vast dat er
geen twee bladen, doch een enkel blad in het graan bestaat en
beschrijft dan den bouw van het graan door middel van zijne
vergrootglazen.
In dezen brief, spreekt v. L. zich uit over het beginsel dat
al de levende wezens hun oorsprong hebben uit andere levende
wezens, zooals later Spallanzani en Pasteur het voor de microben bewezen hebben ; het feit is voor den tijd zoo belangrijk
dat ik hier de woorden van v. L. letterlijk terug geeft zooals
zij op blz. 254 staan : " dat God geen nieuwe schepsels maakt,
maar dat hy Heere, het van den beginne soo geordonneert en
gemaakt heeft, dat alle wel gemaakte of volwassene zwaden
der Planten, schoon het voor onse oogen verborgen zal blyven, al 'ingeschapen is, of dat sy al in haar dragen, die stoffe
die het begintsel is van dat lighaam, dat daar uyt ter bequamer
tijd sal voortgebracht werden, in alles over-een-komende met
het lighaam waar van het is afgekomen. 't Welk in de Planten
geschiedende, ik vast stelle, dat nootsakelijk ook in de Mannelyke-zaaden van alle Dieren moet plaats hebben. "
De brief eindigt met eene studie van de hom (lactes) en de
kuyt (ova piscium) van een zelfden kabeljouw; de diertjes van
de hom zouden voor de vermenigvuldiging niet kunnen dienen,
omdat de twee organen niet te samen op denzelfden tijd voor
de voortteeling bekwaam zouden zijn.
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Zooals ook voor de vorige brieven, blijft Hartsoeker
tegenover v. L.'s proeven aanvallend. Over takken die in den
grond gebracht zich tot volledige planten ontwikkelen zegt hij
dat dit niet zonderling is, omdat verscheidene boomen hun
voedsel zoowel door de takken als door de wortels opnemen !
Over v. L.'s studie van de mug eindigt hij met de woorden :
" Il en donne ici la figure et une ample description, ,ce qui est
curieux pour ceux qui aiment ces sortes de recherches, qui
d'ordinaire ne valent pas la peine qu'on y employe son temps ";
en verder over de visschen : " Il dit avoir trouvé du lait et des
oeufs dans une méme morue; de sorte que ce poisson étoit male
et femelle en même temps ou hermaphrodite; mais je doute fort
de cette découverte. '' Deze nieuwe staaltjes van Hartsoeker's
beoordeelingen pleiten zeker niet ten gunste van een wetenschappelijken geest.
65e Missive van den 7 September 1688, Handelende van
tweederley soort Kikvorsschen. Uyt wat deelen derselver
eyeren bestaan. Dat uyt die eyeren Wormen komen. Van wat
maaktel die Wormen zyn. De circulatie van het bloed op ses
distincte plaatsen aan het hooft van dese Wormen. Continuele
schielyke voortstotinge, die het bloed van het hert ontfangt.
Ommeloop van het bloed op veel plaatsen in den staart van
de kikvorsworm. Hetgene men Arterien en Venae noemt, zijn
gecontinueerde bloed-vaten. Arterien en Venae die dwers over
malkanderen loopen. De ommeloop geschied in de dunste
bloed-vaten. De Circulatie van het bloed, in kleyne en groote
kikvorsschen. Hoe in een Arterie het bloed te rug quam loopen,
en wat de oorsaak daar van was. De ommeloop van het bloed
in een klein Visje, en in desselfs Staart vier-en-dertig byzondere ommeloopen : Ende in het zelvige mede seer naakt voor
de oogen gestelt dat Arterien en Venae gecontinueerde bloed
vaten syn. In een nagel grootte van onse huyd geschieden wel
duysent ommeloopen van bloed. De deeltjens die het bloed in
de Vissen root maken, zijn platte ovale deeltjens. Wat Heeren,
ondere andere, de waaragtige Circulatie van het bloed hebben
gezien (blzz. 269-298, 10 fig. op eene plaat; missive 64 eindigt
op blz. 260, met de aankondiging 65 e mis,; de pagineering is :
269, 2, 3, 272, 273, 6, 7, 276 tot 298). Epistola 65. Data ad
Regiam Societatem Londinensem. In quam agitur De duplici
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ranarum genere. Enz..... Nobilissimis regies Societatis Membris;
Arcana, 1722, blzz. 153-172, Septimo Idus Septembris 1688. —
Hartsoeker, op. citat., blz. 27.
De geleiachtige massa rond de eieren der kikvorschen
bevat noch vaten noch zenuwen, en dient om het ingesloten ei
te beschermen. De ontwikkeling van den kikvorsch wordt
bestudeerd, in verband met de ontdekkingen van Harveus (22)
en Swammerdam (23). Met behulp van den microscoop worden
tallooze aders met vloeiend bloed teruggevonden, die deelmaken van een volledigen bloedsomloop ; dergelijke vaststellingen werden gedaan op visschen, met dezelfde gevolgtrekkingen.
Antwoordende op eene vraag die hij zich zelf stelt :
^– " Eer ik afscheide vinde ik my genootsaakt hier by te
voegen, dat ik, weinig tyd geleden, verhalende aan seker
Hoog Leeraar in de Medicine, myne ontdekkinge omtrent de
circulatie van het bloet, dese Heer tot my seide, als men van
myne observatien quam te spreken, en se tot bevestinge van
eenige saaken te allegeren, dat er veelmaal wierd geantwoord;
moeten wy het geloven om dat het Leeuwenhoek set; wat
sekerheid hebben wy daar van? Waarom dan dien Heer my
aanmaande, en seide, dat ik wel soude doen, dat ik een
attestatie van eenige voorname Personen, die oog-getuigen
mogten sijn geweest, van dese myne ontdekkingen behoorde te
produceren, op dat ik desen aangaande minder tegenspreekens
mogte lyden " noemt v. L. de volgende personen : " Cornelius 's Gravesande (24), med. doct., ordinaris voorleser in de
Anatomie en Chirurgie, raad ende oud Schepen deser Stad;
Cornelius Valensis, mede Raad en oud Schepen; Antoni Hensius, Raad en Pensionaris deser Stad. "
66e Missive van den 12 January 1689, Geschreven aan
de koninglyke Societeyt. Waar in gehandelt werd van de loop
(22) William Harvey, geboren te Folkstone in 1578 en overleden
te Lambeth in 1657, is een beroemde Engelsche physioloog die den
bloedsomloop ontdekte. Hij schreef onder anderen : Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Frankfurt, 1628, 72 blzz.
(23) Zie noot (39) blz. 344.
(24) Zie noot (40) blz. 344.
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van het bloet in de Alen, soo in de staart als in de vinnens aan
het hooft gelegen. Den ommeloop van het bloet seer distinct
gesien, als de Alen lyber en vry in 't water leggen : het bloet
circuleert in soo een groote menigte van vaten, dat het te verwonderen is. Stremminge van het bloet in de vaten. Het bloet
in 't uytterste van de vinne gekomen sijnde, loopt met een
kleyn bogje weder te rugge. Wat Heeren den ommeloop van
het bloet in de Alen hebben gesien, en welke Heeren geloofden
dat 'er geen curieuser gesigt te sien was. Hoe de loop van het
bloet vertraagden als de Alen begonden te sterven. Door wat
Instrumenten men seer bequamelijk de circulatie van het bloet
kan voor de oogen stellen. De loop van het bloet in de Baars.
Door de rokken van de kleyne bloet-vaten kan de dunste stole
van het bloet soo gemakkelijk doorgaan, als door een fijne seef
het water doet. Ommeloop van het bloet in de Snoek, Voorn,
ende Karper. Het bloet van de garnaat en is niet root ; en nogtans seer naakt in deselve des bloets ommeloop gesien. Daar
sijn geen bloedeloose Dieren. De Bot is een van de bequaamste
vissen om den ommeloop van het bloet daar in te bekennen.
De ommeloop van het bloet in de Schol (blzz. 299-323, 17 fig.
op een plaat). — Epistola 66. Data ad Regiam Societatem
Londinensem. In qua agitur De cursu sanguinis in anguillis,
tam in earum cauda, quam in pinnis capiti proximis. Enz.....
Nobilissimis regiae Societatis Membris ; Arcana 1722, blzz. 173190, Pridie Idus Januarias 1689. — Hartsoeker, op. citat., blz. 28.
Histologische studie met den microscoop, waarvan namelijk Christiaan Huygens, medelid van de Koninglyke Societyt,
getuige was. Hartsoeker wijst op het feit dat v. L. het verschijnsel van den slag aan de vaena's en niet aan de arteriën of
slagaders toeschrijft.
67e Missive van den 1 April 1689, Geschreven aan de
Koninglyke Societeyt. Waar in gehandeld werd Van de vliegende vissen, en waarom deselvige maar voor een korten tyd
uit het water konnen vliegen. De vissen die in goede loopende
wateren woonen, sijn geen siektens onderworpen. Sterven van
geen ouderdom. En werden van tyd tot tyd groter; daar de
Dieren die op aarden leven, so lang in grootte toenemen, als de
kragt van het voortstooten der sappen, in de bolligheden der
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beenderen, deselvige so in dikte als in lengte konnen uitzetten.
Waarom de vissen die men gevangen heeft komen te sterven,
als op een groote warmte een schielijke koude, oft op een
koude een schielijke warmte volgt. Van de circulatie van het
bloet in de Aal ; en hoe veelmaal het in een ure tyds in de
staart circuleert. Het bloet in onse lichamen moet 9 voet lengte
loopen, eer het selvige van het hert tot in de uitterste deelen
van onse voeten, ende van daar weder tot in het hert komt.
Hoe veel-maal het bloet in onse voeten, vingers, hooft, enz. in
een uur tyds circuleert. Het bloet loopt met soo een groote
snelte in de uitterste deelen van ons lighaam, als in de deelen
naast het hert gelegen, om dat het selvige geen gemeenschap
en heeft, met die deelen, die uit de Lugt bewogen werden. Hoe
wy ons bedriegen, als wy door het inspatten van quikzilver of
warm was, de circulatie van het bloet menen uitgevonden te
hebben. Hoe de rokken van de Arterien geconstituëert sijn,
omde dunne sappen te bewaren. Driederley oorsaken van het
voortstoten van het bloet. Circulatie van het bloet in de
Vleermuis. En verscheyde aanmerkelyke observatien daar
Epistola 67.
omtrent (blzz. 324-350, 6 fig. op eene plaat).

Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur, De
piscibus volatilibus; et quare hi tantum ad breve tempus extra
aquam queant volare. Enz..... Nobilissimis regiae Societatis
membris ; Arcana 1722, blzz. 191-210, ipsis Kalendis Aprilis
1689, ^-- Hartsoeker, Op. cit., blz. 28.
v. L. geeft hier eene uitlegging waarom de vliegende
visschen niet lang uit het water blijven kunnen : " omdat door
de droogte van derselver vinnen, de circulatie van het bloet
belet word ''. Geen wonder dat een onderzoeker die met den
microscoop ontdekkingen over den bloedsomloop heeft gedaan,
geneigd is een aantal verschijnselen daaraan terug te brengen.
Het mag echter alleen eene uitlegging genoemd worden, daar
v. L. met vliegende visschen geen prof heeft kunnen nemen,
zooals hij het zelf verklaart.
Over deze uitlegging, die toch niet aanneembaar is, krijgt
v. L. van Hartsoeker zeer gepaste opmerkingen : moesten de
vledermuizen alleen 's nachts vliegen, omdat door de zon het
bloed in de dunne vleugels zou kunnen uitdrogen, wat zou er
dan moeten gebeuren met de vleugels van de meeste insecten?
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De visschen voeden zich met hetgeen in het water te
vinden is : " Veele vissen sullen vyf of zes maanden agter den
anderen alleen met water, of beter geseyt uyt die deelen die in
't water syn, en die men ordinair voor water aansiet, en waterdeelen noemt, leven. "
v. L. berekent dat het bloed in een aal, 13maal per uur,
door het hart gestooten, door het aderstelsel vloeit; uit een
andere berekening komt hij tot 96 maal. Voor den mensch
vloeit door het hart 14 maal zooveel bloed per uur als de
totale hoeveelheid van het lichaam. De drukking moet op
'tzelfde oogenblik in al de kleine pijpen dezelfde zijn; het bewijs
daarvan berust op de beginselen van het soortelijk gewicht
van het water uitgesproken door Symon van Stevin (25).
*
**
3e

Vervolg der brieven 68 tot 75.

Alhoewel de drie bestudeerde vervolgen vermelden dat de
brieven 53 tot 60, 61 tot 67 en 68 tot 75 aan de Royal Society
of London gericht werden, alhoewel de brieven zelf, met uitzondering van de nrs 53, 65 en 71 dit ook herhalen, vind ik
in de Philosophical Transactions geen uitgave daaromtrent,
uitgezonderd voor brief n r 71. Alleen, zooals hooger werd
vermeld, werden in de History of the Royal Society of London, deel IV, blzz. 553 en 556 van de brieven 58 en 60 melding
gemaakt. Waarom de Philosophical Transactions die brieven
niet bevatten, kan ik voorloopig niet beantwoorden.
Derde vervolg der Brieven (26), geschreven aan de
koninglyke Societeit tot London, door Antoni van Leeuwen(25) Simon Stevin, wiskundige te Brugge, in 1620 overleden,
beroemd voor zijne onderzoekingen over het evenwicht, over de drukking der vochten; aan hem is de opvatting van het parallelogram der
krachten en het gebruik der exponenten in de algebra te danken.
(26) Harting in het Gedenkboek, beschrijft blz. 134 aldus dit
3e vervolg : 90b Derde vervolg der Brieven, Geschreven aan de koninglyke Societeit tot Londen. Tot Delft. Gedrukt by Hendrik van Kroonevelt, Boekdrukker en Boekverkooper op de Hoek van de Nieuwe
Straat, 1693, 40, 6 ongen. bladz. Zynde eene opdragt van . v. Leeuwenhoek aan Maria Koninginne van Groot Brittanje, blzz. 351-531.
Aaa-Zzze.
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hoek, Lid van de selve Societeit. Tot Delft, gedrukt by Henrik
van Kroonevelt, Boekdrukker en Boekverkooper op de Hoek
van de Nieuwe-straat, 1693. (15.8 X 19.7 cm., blz. 351-531).
Het 3e vervolg bevat de brieven 68 tot 75, en is opgedragen aan Maria (27), koninginne van Groot Brittanjen dagteekend Delft desen 23 September 1692. (6 blzz.)
68e Missive, van den 27 November 1691, Geschreven
aan de koninglijke Societeyt in Londen. Waarin gehandelt
werd van de Loop en menigvuldige bloetvaaten in de Lellen
van een Haan. De Loop van het bloet in de ooren van een
Conijn. Datter geen hair dat vast staat, uyt ons Lighaam kan
getrokken werden, of wy quetsen daar door bloet-vaatgens.
Datter geen Lugt-bellen in het bloet sijn, en by gevolg geen
fermentatie. Als het bloet meer als gemeen warm werd, beslaat
het grooter plaats. Water soo heet geworden sijnde dat men
de vinger daar in houden kan, hoe veel meer plaats het bestaat,
dan als het kout is, als ook wat plaats het beslaat, als het
kookent heet is. De Loop van het bloet in een jonge Vleermuys en een Eentvogel. Hoe wy dwalen, als wy gelooven dat
de melkvaaten in de darmen met soodanigen opening leggen,
dat wy een Varkens hair daar in brengen konnen. Door schynende blaeuwe deelagens die uyt een wonde sijn gekomen, die
men wel voor stukjens glas soude aangezien hebben. Dog
waren kleyne stukjens van een tendo van een Muscul, enz.
(blzz. 351-361). r-- Epistola 68. Data ad Regiam Societatem
Londinensem. In qua agitur : De cursu sanguinis, ejusque multiplicibus vasis in palea galli,... enz. Nobilissimis Regiae Societatis membris ; Arcana 1722, blzz. 211-217, 5 kalendas Decembris 1691. — Hartsoeker, op. citat., blz. 28.
Het voornaamste van dezen brief is wel dat de melkvaten
geen opening in de darmen vertoonen, zoodanig dat de chyl
door de darmvliezen wordt opgenomen; het is aldus een verschijnsel van osmotischen aard. zooals het thans wordt opge
vat, " ce qui est très faux et absurde " beweert Hartsoeker.
Het gebruik van den microscoop in de geneeskunde laat toe
(27) • Maria II, Koningin van Engeland, geboren in 1662, en
gestorven in 1694.
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den oorsprong van zekere voorwerpen vast te stellen, b. v. een
tendo (pees) van een spier.
69e Missive van den 4 January 1692, Geschreven aan
de koninglijke Societeyt tot Londen. Waar in gehandelt werd
van de kalk uyt de vinger van een jichtig Manspersoon gesneden. Uyt wat deelen die bestaan. De soo genoemde kalk met
water tragten te vereenigen. Deselvige in water gekookt. Een
gantsche winter in 't water laten staan. Dog de sout-deelen
waar uyt voor een groot gedeelte de kalk bestaat, bleven soo
hard en stijf, dat die met het water niet en vereenigden. Van de
Oly en vlug sout en ook van 't vast sout van de geseyde kalk.
Geen gemeen sout werd in de kalk van de jigtige gevonden.
De knobbelagtige deelen die de jigtige op de gewrigten komt,
en kan door geen Medicament verdreven werden. Anders als
op sijn Chinees door brandinge. Van seker Heer die met de
steen gequelt was, als mede van het graveel. Alle spijse die wy
gebruyken, kan in een jigtige die stoffe voortbrengen, die wy
kalk noemen. Waarom Arme Luyden haar kinderen meer met
de steen geplaagt sijn, dan wel gegoede Luyden haar kinderen.
En waarom de kinderen van het Vrouwelijk geslagt met geen
steen gequelt sijn. Van de getakte steen, en hoe die gemaakt
werd (blzz. 362-374, 4 fig. in den tekst). — Epistola 69. Data
ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : De calse
excisa ex digito hominis Arthritici. Enz.... Nobilissimis Regiae
Societatis Membris; Arcana 1722, blzz. 218-225, Pridie Nonas
Januarias 1692. — Hartsoeker, op. citat., blzz. 28-29.
Uit een onderzoek op een kalkachtige stof uit den vinger
van een jichtlijder blijkt dat de gewone verplegingswijze niet
past. Om den steen tegen te werken, raadt v. L. thee- en koffieuittreksels te gebruiken, die door de nieren veel water zenden,
en aldus de oplossing mogelijk maken. Hartsoeker denkt dat
de steenen uit blaas en gewrichten van den zelfden aard zijn
als de stoffen die de tanden aanladen, alsof die stoffen uit
uraten zouden samengesteld zijn.
70e Missive van den 1 February 1692, Geschreven aan
de Koninglijke Societeyt tot Londen. Waar in gehandelt werd
van het maaksel van de Peper-deelen. Een soo genoemde
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lange Peper is een kaeuw of Puel, bestaande meer dan uyt
hondert kleyne Peperkens. Het geene wij omtrent den Peper
hitte noemen, is niet anders als het Sout van de Peper. Waarom
die Sout-deelen in onse maag nog darmen geen beweginge
maken, Wat vlug en vast Sout in de Peper is. Van het Sout
van de witte Peper. Als ook van desselfs vlug en vast Sout.
Sout van The werd in Indien voor een kragtig middel in
koortsen gebruykt. Wat figuur het heeft. Wat Sout van de
The in het water over gaat. Onbegrijpelijk veel vlugge Soutdeelen, worden door het vuyr van de The afgedreven, en van
het vast Sout. The-deelen doen selfs de deelen die in 't water
fijn te samen stremmen. Wat de The in de maag en darmen te
weeg brengt. Sout van Spaansche vliegen, als ook van desselfs
vlug en vast Sout. Datter geen ander onderscheyt tusschen de
swarte en witte Peper is, als dat de witte Peper van desselfs bast
is ontbloot (blzz. 375-395, 22 fig. in den tekst). — Epistola 70.
Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : De
Structura partium piperis. Unum ita dictum piper oblongum,
enz. Nobilissimis Regie Societatis Membris ; Arcana 1722,
blzz. 226-238, ipsis Kalendis Februariis 1692. — Hartsoeker,
op. citat., blz. 29.
Beschrijvende studie met den microscoop van de genoemde
producten en hunne waterige uittreksels. Peper, zoowel wit als
zwart, laat door water weinig zout uittrekken. Het uittrekken
van thee laat ook toe zout door uitdamping te verkrijgen, en
aan dat zout schrijft v. L. de bijzondere eigenschappen van
thee toe. In dien tijd is natuurlijk geen sprake van theïne. Heeft
v. L. daarover bijzondere gedachten gehad ? De tekst laat vermoeden dat hij wel eene meening heeft, maar hij zwijgt : " Ik
soude hier wel by voegen mijne gedagten, waarom het Théedrinken veele seer wel bekomt, en andere weynige het niet
konnen verdragen. Maar alsoo dit eenige aanstotelijk soude
sijn, sal ik het voor by gaan, te meer, omdat ik liede behaam,
die het alleen daar op toe leggen, om tegen te spreken ". Met
een microscopisch onderzoek der uittreksels van Spaansche
vliegen eindigt de brief.
Hartsoeker kan over den aard en den oorsprong der
zouten met v. L. niet overeenkomen : want hij zegt al spottend : " il y parle encore des parties salines a son ordinaire,
prenant toutes sortes d'ordures pour des parties salines ".
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71e Missive van den 7 Maart 1692, Geschreven aan de
koninglijke Societeyt in Londen. Waar ingehandelt werd van
Het schadelijke Wormke de Wolf genaemt, eet niet alleen het
koorn, maar het doorknaagt ook het hout. In de na soomer
verlaten veel van dese Wormkens het koorn, en doorknagen
dan de balken en solders, daar deselvige een gantsche Winter in
blijven. In de Maant van Mey, verandert het geseyde Wormke
in een vliegent schepsel, dat wy een Mot noemen. Soodanig
Motge leyt meer dan 't seventig eyeren. Uyt die eyeren komen
de Wormkens de Wolf. Hoe men de Motten en Wolf op de
koorn-solders kan dooden. Groote menigte van veeren waar
mede de Wieken en het Lighaam van de Mot beset is. Na
verloop van 16 dagen dat men de Motten heeft sien vliegen,
syn de wormkens de Wolf uyt de eyeren van de Mot al in
't koorn. De Wolf door-eet ook wolle stoffen. Wy dwalen
als wy ons inbeelden dat de Wolf uyt eenige bederffelijkheyt
voortkomt. Een op gesloote klander hoe lang die leefde 10 a
11 klanders lopende onder 100 taruwgranen, hoe veel klanders
daar van souden voortgekomen hebben. Voorteelinge van de
Myt, en een ander kleyn Dierke. Voorteelinge van kleyne
Dierkens in 't water. Van de swarte vliegen. Van het Witge
of Cappelletge en desselfs Ey. Uyt bedervinge en komen geen
levende schepsels voort (blzz. 396-433, 15 fig. op eene plaat).
--• Epistola 71. Data ad Regiam Societatem Londinensem. In
qua asseritur : Noxium illum vermiculum, nobis dictum de
Wolf, non solum frumentum, sed et ligna exedere. Enz. Nobilissimis Regiae Societatis Membris; Arcana 1722, blzz. 240-261,
Ipsis nonis Martiis 1692. An extract of a letter from Monsieur Anthony Van Leuwenhock to the Royal Society, containing the history of the generation of an insect, by him called
The Wolf. With observations ons insects bred in rainwater,
in apples, cheese, etc.; Phil. Trans. 1695,18 (28), blzz. 194-199.
— Hartsoeker, op. citat., blzz. 29-30.
(28) Philosophical Transactions : Giving some account of the
Present Undertakings, studies and Labours of the Ingenious, In many
Considerable Parts of the World. Vol. XVIII. For the Year 1694.
London : Printed for S. Smith and B. Walford, Printers to the Royal
Society, at the Prince's Arms in St. Paul's Church-yard, 1695. (Bibl.
Univ. Gent, Acc. 23259, no 207 van Jan. 169 4 tot nr 214 van Nov.Dec. 1694, 280 blzz.
Versl, 1922
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Beschrijving en levenswijze van woekerdieren der graangewassen ; v. L. denkt dat deze ook het hout uitknagen en
door dringen.
Op het einde van den brief wordt de Nederlandsche tekst
gegeven van een " Missive geschreven van de koninglijke
Societeyt tot London aan Antoni van Leeuwenhoek " geteekend Richard Waller, secretaris, waarin de beschrijving wordt
gegeven van een aartje.
72e Missive van den 22 April 1692, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt tot Londen, ende geaddresseert aan der
selver secretaris + d'Hr Richard Waller. Waarin gehandelt werd.
Hoe den Autheur de Lugt uyt het water pompt. Hoe veel lugt
in 't regenwater is. In gekookt water is er geen Lugt. Hoe de
fijne Lugt uyt de gemene Lugt geparst werd. In het bloet soo
als het aderen komt, er is geen Lugt, als soodanige dunne
Lugt die door alle Lighamen gaat. Wat gemene Lugt in het
bloet is, als het eenige uren buyten de bloed-vaaten is geweest.
Alle de beweginge die het bloet heeft hangt alleen van het Hert
af. Gegeten Kervel zaade hoe die in 't wateren konnen geloost
werden. Het maaksel van de Schorsse of membrane van de
Taruw, die wy semele noemen, enz. (blzz. 434-453, 4 fig. op
eene plaat). --- Epistola 72. Data ad Regiam Societatem Londinensem; inscripta vero ejusdem Collegii Acturio. Richardo
Waller. In qua ostenditur : Quod pacto Auctor aërem ex aqua
exantlet. Enz. Viro Doctissimo Richardo Waller ; Arcana 1722,
blzz. 262-273, Decimo Kalendas Majas 1692. — Hartsoeker,
op. citat., blz. 30.
Door gebruik van een klein glazen toestel die hij beschryft
en teekent, verkrijgt v. L. uit het regenwater lucht; het volume
van de bekomene lucht bedraagt geen 1/285 van het watervolume. Maar met gekookt water wordt door uitpompen geen
lucht uitgeti okken. Uit kalf bloed bekomt hij met zyn kleine
luchtpomp 1/396 lucht, en na een aantal andere proeven met
bloed genomen te hebben, besluit hij dat er daarin geen andere
lucht zich bevindt, als in warm aderenbloed, dezelfde lucht als
de " dunne of subfile lugt " die niet alleen door ons gansche
lichaam maar ook door alle vaste lichamen trekt.
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Het hart is het orgaan die alleen aan het bloed de bewegingen mededeelt; v. L. denkt nu, " dog dit sijn maar speculatien " dat als het bloed te dik is, dat het dan door de dunste
vaten moeielyk vloeit, dat dit de oorzaak is die roode plekjes
van de huid maakt.
Eindelijk geeft hij de microscopische beschrijving van de
omhulsels van het tarwegraan.
73 e Missive van den 24 Juny 1692, Geschreven aan de
koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd,
Gekookt Regen-water, eenige tyd in de lugt gestaan hebbende,
hoe veel lugt daar uyt gepompt werd. Lugt uyt Menschen
bloet gepompt. Urine die eerst gemaakt werd, daar is geen
lugt in. Deselvige eenige tyd in de lugt gestaan hebbende, hoe
veel lugt daar uyt gepompt werd. Wieken van kleyne vliegende
schepsels, die met veeren beset sijn. Dunne membrane van
deselvige bestaan uyt adertrens. Van wat maaksel de aderen in
de wieken sijn. Bloet in de aderen van de wieken. Onmogelijk
is het te bevatten, de menigvuldige vaaten waar uyt de wiek
van een vlieg, enz. bestaat. De bladeren en vrugten van Boomen, hebben niet dan voortstootende sap van noode en soo
insgelijks de wieken van vliegende schepsels. De wiek van een
seer kleyn vliegje. Aan het maaksel van een kleyn vliegje, is
meer wijsheyt en volmaaktheyt van noode, dan aan een Paart
(blz. 454-474, 4 fig. op eene plaat). — Epistola 73. Data ad
Regiam Societatem Londinensem. In qua narratur : Quantum
aëris antliae ope eductum sit ex aqua pluviatili coda et per
aliquod tempus aeri exposita. Enz. Nobilissimis Regii Collegii
Sociis ; Arcana 1722, blzz. 274-286, Octavo kalendas Quintilis
1692. — Hartsoeker, op, citat., blz. 30.

Regenwater dat na koken gedurende 3 dagen aan de lucht
is blijven staan, schenkt lucht vrij in het luchtledig, in de genomene proef 1/200 van het watervolume ; v. L. beschrijft op
volledige wijze alles wat hij gedaan heeft om zijne proef met
de kleine luchtpomp uit te voeren, namelijk het afspoelen met
hetzelfde water als dit van de proef.
Uit menschenbloed kan lucht getrokken worden ; uit versche urine daarentegen niet, doch wel na een tijd aan de lucht
gebleven te zijn. Bij deze gelegenheid zegt v. L. dat de genees-
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kundigen bij hem niet hoog staan ; hier weder een voorbeeld
van den strijd tusschen diegene die vooruit willen gaan en
diegene die niets anders kennen als de overlevering : " Soo
mag men nog meer als voor desen, het seggen van de Geneesen Heelmeesters in de wint slaan, namentlijk, als sy by de
Lyders komen, dewelke klagen, in het eene ofte het andere
deel, groote pijn te hebben. Sy daar op seggen, daar hebge een
wint gevat, ofte daar sit een verhoole wint, en diergelijke.
Daar deselvige behoorde te seggen, daar sijn vaatgens gestopt.
het bloei of sappen, en kan daar niet ten genoegen door loopen,
circuleren, en soodanige opstoppinge veroorsaakt pijn en ook
opswellinge. "
Dan onderzoekt v. L. met den microscoop de vleugels van
insecten en geeft daarvan nauweurige teekeningen. Daaruit
besluit hij tot zijne bewondering over het ingewikkeld maaksel
van kleine wezens : " En hoe wy dieper en dieper, de verborgentheden soeken op te delven, hoe wy minder en minder, konnen begrijpen, de hoe kleinheyt van de saken, waar uyt alle
lighamen zijn te samen gestelt. "
74e Missive van 12 Augusti 1692, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt in London. Waarin gehandelt werd van
de Pennens van het gevogelte, en waarom eenige schagten
gekartel op splijten. Van het maaksel van de Veeren van het
gevogelte : als ook van het Hoorn-vlies der Oogen. De Houtpijpjens schueren mede kartels of saags-gewijse van een, en
yder Hout-pijpje bestaat uyt tweederley soort van Vaatgens.
De opgaande Houtpijpjens hebben kleijne openingen, waar
door de horisontale vaatgens haar grootmakinge en Sappen
ontfangen. Veel Houtpijpjes sijn voor dezen voor vaaten, die
de sappen toevoeren aangesien, en nu werf geoordeelt dat het
Lugt-vaaten zyn. Van het maaksel van de Biesen, en van de
afschutsels of schot-deuren in deselve. Bloet-vaaten in de Bies,
en waar uyt de groote Bies-pijpen gemaakt werden. Op nieuw
ontdekte vaaten in 't Greyne-hout, van uytnemende dunte, en
van de lugt-pijpen en Arterien in 't selvige. Hoe de Houtpijpjens
aan malkanderen werden vereenigt. Hoe het Hout moet
doorklooft en gesneden werden, om de vaaten te ontdekken.
Van het maaksel van Linden Hout. De op nieuw ontdekte
vaaten in 't Hout, overgebragt tot de vaaten in de Dieren, en
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geoordeelt dat de dunste Arterien kleyne openingen hebben,
waar door de sappen, dienstig tot grootmakinge en onderhoudinge van de lighamen, yder van zijn aart, in bysondere kleyne
vaatgens werden overgestort. Waarom het Arteriaal bloet, een
blijder roode couleur heeft dan het bloet in de Venae. De
Mispelsteenen ontledigt, en daar uyt de stoffe vertoont, die tot
grootmakinge van het zaad sullen dienen, en hoe de eene
globule door een vaátge, uyt de andere voort komt (blzz. 475507, 20 fig. op eene plaat). Epistola 74 Data ad Regiam
Societatem Londinensem. In qua agitur. De formatione calamorum avium ; et cur quidam dentatim findantur. Enz. Nobilissimis Regiae Societatis Membris ; Arcana 1722, blzz. 287-306,
Pridie Iduum Sextilium 1692. — Hartsoeker, op. citat., blz. 30.
Brief hoofdzakelijk gewijd aan de microscopische studie
van de pluimen van de vogels, de houtvaten (die hout-pypjens
worden genoemd), de vaten van de biezen. Op sommige
plaatsen overdrijft v. L. zeker als hij de vaten der planten
vergelijkt met de bloedvaten der dieren.
De sterkere kleur van het bloed in de slagaders wordt aan
een grootere hoeveelheid stof toegeschreven, die hij de " weg "
van het bloed noemt, terwijl het veineus bloed minder weyhoudend is.
Op het einde komt eene beschrijving der mispelszaden ; de
zaden bestaan uit " globulen " welke dan in vereeniging zijn
met de vaten.
Telkens het hem eenigszins mogelijk is, tracht v. L. zijne
gedachten en de uitslagen zijner onderzoekingen met getallen
uit te drukken; aldus wordt in de moderne wetenschap ook
daartoe gestreven. Hartsoeker, die altijd moet beknibbelen,
sluit zich met dit vooruitstreven hoegenaamd niet aan : " La
cornée, dit-il, est composée de plus de cent membranes Tune
sur l'autre; et j'aime mieux le croire, que de les aller compter
pour vérifier, si ce qu'il nous raconte est vrai, d'autant plus que
cela ne pourroit être jamais d'aucune utilité ".
75e Missive van den 16 September 1692, Geschreven aan
de koninglijke Societeit in Londen. Waar in gehandelt werd
Dat den Authuer sedert eenige jaren geen levende schepsels in
de stoffe die tusschen en aen de tanden van sijn mond sit heeft
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ontdekt. En wat de oorsaak daar van is geweest. Hoe eenige
oordeelen dat de Alen voorteelen, en hoe men daar in komt te
dwalen van de levende dierkens in de stoffe van de Alen die
men navel-bloei noemt. Wonen inde darmen van Ael en
Paling, Baar-moeders van de Alen en Palingen ontdekt. Hoe
de deelen die in de Baar-moeders van Alen en Palingen gevonden werden, van tijd tot tijd toe nemen, en eijndelijk volmaakte
seer kleyne jonge Alen en Palingen werden. Dieren in de
Baarmoeders van de Alen en Palingen ontdekt. De Alen en
Palingen en krijgen niet alle op eene tijd jongen, gelijk de
vissen doen, die kuyt schieten. De Baarmoeders van Ael en
Paling door het in spatten van quiksilver aan gewesen. Uyt
afgestroopte Aels- of Paling vellen, wanneer men die in een
nieuw gedolven stoot werpt, konnen Alen van voort komen,
dog door geen bedervinge van de vellen, maar alleen door de
jonge volmaakte Alen, die met het afhalen van de vellen, uyt
de Baar-moeders werden gestooten, en dus aan of inde vellen
blijven hangen. Wy syn te ligt geloovig, en daarom nemen wy
aan, datter uyt bedervinge levende schepsels voort komen, enz.
(blzz. 508.531, 10 fig. op eene plaat). — Epistola 75, Data ad
Regiam Societatem Londinensem. In qua asserit Auctor. Se
aliquot ab hinc annis nulla animalcula viva detexisse in materia
dentibus suis inhaerente. Enz. Nobilissimis Regii Collegii
Sociis ; Arcana 1722, blzz. 307-320,16 kalendas Octobris 1692.
Hartsoeker, op. citat., blzz. 30-31.
De diertjes uit het onzuiver der tanden zijn afwezig op de
plaatsen waar zeer warme koffie in aanraking komt, en zijn in
groote hoeveelheid terug te vinden op de andere plaatsen. De
warmte heeft voor gevolg de diertjes te dooden, " gelijk ik
veel maal getoont hebbe, dat de Dierkens die int water sijn,
met een weynig hitte komen te sterven.
Nu heeft v. L. allerlei uitleggingen over de vermenigvuldigingen der palingen; wel het belangrijkste is hier dat hij de
baarmoeder ongeschonden afzondert door eene inspuiting met
kwikzilver. Uit het onderzoek blijkt dat de vermenigvuldiging
dezelfde is als bij ' de visschen in het algemeen. En hij waarschuwt tegen lichtgeloovigheid : " Wanneer wy soo ligt
loovig niet en waren, en veele saaken met een nauwkeurig oog
en opmerkingen ondersogten, ik en twijfel niet, of men soude
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als men nu wel komt te doen. Dog hoe klaat ik veele voorteelinge (die men Beoordeelt heeft, dat uyt verrottinge sijn
voortgekomen) aan den dag hebbe gebragt, soo sullen die
egter, by eenige geen ingang hebben, na de maal veel Menschen, met een vooroordeel sijn ingenomen, en aan die oude
dwalingen blijven hangen, namentlijk, dat veel ongedierte, uyt
verrottinge voortkomen. Maar soo Miraculeus als het ons soude
toe schynen, dat nu de hoender en ander Eyeren, uit Boomen
voortquamen, gelijk de vrugten doen, ende dat uyt soodanige
Eyeren, kiekens en ander gevogelte wierd voortgebragt, soo
Muraculeus soude het my toeschynen, dat eenig dier, uyt
eenige bedervinge voortquam ". Al de proefnemingen die hij
neemt brengen v. L. altijd tot het besluit dat de zelfwording
niet bestaat,
Hartsoeker beweert dat hij in de stof die de tanden aanlaadt, nooit diertjes heeft kunnen treffen : " pour moi je n'ai
jamais pu y trouver ce qui en approchoit seulement, quoique
j'eusse peut-être des verres aussi bons que les siens ".
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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.
^
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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, bid 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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EDW. GAILLIARD . . . . . . 1073
. 1077
3°) Verslag over de December-vergadering
4°) Kleine verscheidenheden :
N' 583. Hofwech, hofweg, door E. GAILLIARD
1091
5°) De brieven 76 tot 107 van Antoni van Leeuwenhoek. 4e bijdrage tot de studie over de
werken van den stichter der micrographie,
door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE . . 1093
6°) Etymologisch kleingoed, door Prof. J. VER1133
CO T ILLIE
7°) Kleine verscheidenheden :
N' 585. Bunder-boeck, door E. GAILLIARD. 1137
Nr 586. Mateboeck, door Id. . . . . . 1138
Nr 587. Hein (zich) gheneeren, door Id. . 1138
Nr 588. Zwaer (zwaer rijck man), door Id. 1139
Nr 589. Onghelyc vromer ende solventer,
door Id.
1139
Nr 590. Nieulant, door Id. . . . . . 1139
Nr 591. Moerdreve, door Id. . . . . . 1140
N' 592. Coppelen deen an dandere, door Id. 1140
N' 593. Dal, dellinghe, door Id. . . . 1140
8°) Dautzenbergiana, door Dr. MAURITS SABBE. 1 141
9°) Bij den honderdsten verjaardag van de geboorte van Louis Pasteur (27 December
1822), door Prof. Dr. VANDEVELDE . . 1173
10°) Kleine verscheidenheden :
Nr 594. Scakelen in..., door E. GAILLIARD, 1194
N' 595. Paelghenoot, door Id. . . . . 1194
11°) Reinaerdiana IV. Het Reinaert-volksboek van
1614, door Mr. L. WILLEMS . . . . . 1195
12°) Reinaerdiana V. Seger Van Dort en zijne
Reinaert-bewerking, door Id. . . . . 1200
13°) Reinaerdiana VI. Erasmus Quellijn de jongere
en de Reinaert, door Id
1207
14°) Reinaerdiana VII. Het leven van Joannes Florianus, vertaler van den Reinaert, door Id. 1211
15°) Kleine verscheidenheden :
Nr 596. Polre, door EDW. GAILLIARD . . 1234
Nr 597. Llytputten, door Id. . . . . . 1234
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1235
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1249
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Vergadering van 15 November 1922.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, bestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, onderbestuurder.
de heeren : Dr. LOD. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. AM. JOGS,
ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Joz. JACOBS,
K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE
en Mej. M. BELPAIRE, werkende leden;
de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.
De heeren K. DE FLOU, werkend lid, Prof. Dr.
FRANS DAELS, Pater J. SALSMANS, S. J. en Mr. JOZ.
MULS, briefwisselende leden, laten zich verontschuldigen.
*
**

De heer DE VREESE, wn. secretaris, leest het verslag over de October-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
*

**
Afsterven van den Z. E. H. Dr. Hugo Verriest,
werkend lid. — Den 28 October werd de Academie

telegraphisch bericht, dat Dr. HUGO VERRIEST in den
nacht van 27-28 October te Ingoyghem overleden was;
een later schrijven deelde mede dat de plechtige lijkdienst
zou geschieden den Zaterdag 4 November, te 101/2 uur,
in de parochiale kerk van Ingoyghem. --r De plechtigheid
werd bijgewoond door de HH. 0. WATTEZ, bestuurder,
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Dr. L. GOEMANS, onderbestuurder, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. SCHARPÉ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN en Dr. M. SABBE, werkende leden ; Dr. FRANS VAN CAUWELAERT, HERMAN
TEIRLINCK, F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Mr.
JOZ. MULS, briefwisselende leden.
Z. D. Hoogwaardigheid Mgr. RUTTEN, bisschop
van Luik en werkend lid der Academie, en Dr. H.
J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid, maakten aan het Bestuur
der Academie hun rouwbeklag over.
Tot teeken van rouw werd de nationale vlag halfstok
geheschen aan het Academiegebouw. en het afsterven
werd per bijzonderen brief aan de leden der Academie
medegedeeld.
Op verlangen van den overledene werden op de
plechtigheid geen lijkreden uitgesproken; toch werd in
het sterf huis, op verzoek der familie, door den heer Omer
Wattez een korte afscheidsgroet gebracht aan den onvergetelijken " Pastor van te lande ".
Bij het openen der vergadering brengt de heer
Bestuurder nogmaals eerbiedig hulde aan den afgestorvene en leest daarna den volgenden afscheidsgroet, door
hem ten sterf huize uitgesproken :
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,
HOOGGEACHTE FAMILIE VERRIEST,

Mij gedragend naar uwen wensch zal ik geene lijkrede
houden ; alleen, met uwe toelating, een kort afscheidswoord
sturen aan den dierbaren afgestorvene in naam van al de leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Pastoor Hugo Verriest maakte deel uit van onze Koninklijke Instelling, sedert Juni 1904, als briefwisselend lid, en
sedert 1906, als werkend lid.
Door al onze leden, zonder uitzondering, werd hij geëerd
en geschat, zooals hij het verdiende, om zijn veelzijdige kennis,
zijn groot talent, zijne uitstekende gaven, zijn verheven karakter,
zijn breeden geest, zijn groote ziel, zijn edelmoedig hart.
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Waar hij was klaarde de hemel op, scheen de zon, werd
het dag, verdwenen nevels en wolken.
Zoo heb ik hem gezien, menigmaal in de Academie, hetzij
als redenaar, hetzij deelnemend aan de eene of andere bespreking.
Zoo zagen wij hem nog op Woensdag 27 September, toen
hij, opstaande uit eene langdurige ziekte, toch nog in 't begin
van den herfst de reis wilde doen van Ingoyghem naar Gerit om
zijne vrienden in de Academie te zien van welke hij zooveel
hield. Hij heeft het zoo dikwijls bevestigd.
Wij vermoedden toen niet dat het voor de laatste maal
zou zijn.
Toen ik hem dien dag gelukwenschte met zijne herstelling
en getuigde hoe goed hij er uitzag, antwoordde hij met dien
onvergetelijken goeden glimlach, dien wij allen zoo lang gekend
hebben en in de ziel geprent :
" Misschien zie ik er beter uit dan ik ben. "
Had hij het voorgevoel dat hij niet meer komen zou ?
Hij werd ons, helaas ! ontrukt ; ontrukt aan zijne familie,
ontrukt aan het Vlaamsche volk, dat hij zoo innig lief had.
Om afscheid te nemen van zijn stoffelijk overblijfsel —
want onze geest zal hem altijd gedenken — herhaal ik de woorden uit het gebed dat hij eigenhandig heeft geschreven :
— 0 Heer, ontvang uwen dienaar in genade, opdat hij,
van alle schuld ontslagen, bij U moge verblijven in alle eeuwigheid.
*
**

De heer Wattez stelt voor een brief van rouwbeklag
Aangenomen.
aan de familie te zenden.
*
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de wn.
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. 2e série. Tome XIV
(2e partie). Bruxelles, 1922. Le Régime juridique et économique du
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commerce de l'argent dans la Belgique du mogen age, par GEORGES
BIGWOOD, Docteur en Philosophie et Lettres, Avocat a la Cour
d'Appel, Professeur a l'Université libre de Bruxelles. 2e partie : Annexes
et Pièces justificatives.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 7e dl. 14e afl. (Kateil.
Keel), bewerkt door Dr. A. BEETS. — 12e dl., 12e afl. (Phosphorus-Pijl),
bewerkt door Dr. G. J. BOEKENOOGEN. 14e dl., 4e afl. (SchelvischScheuren), bewerkt door Dr. J. A. N. KNUTTEL.
Tijdschriften. — Annales des travaux publics, Oct. 1922. —
Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des leeres. No 8,
1922 et Bulletin de la Commission royale d'Histoire. Tome 86, IIe bulletin. -- Bulletin de l'Institut historique beige de Rome. 1= et 2me fasc.
Door de " Académie Royale d'Archéologie de Belgique ", te
Antwerpen :
Annales, Tome X, 3e livraison.
Bulletin, II, 1922.
Door de " R. Accademia nazionale dei Lincei '', te Rome :
Rendiconti. Fasc. 1-4, Vol. XXXI.
Door den heer G. SEGERS, werkend lid :
in

Vertoog over den bestuurlijken toestand der provincie Antwerpen
het jaar 1921. Zittijd van 1922. Antwerpen, 1922.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
La guerre en Novembre 1916. Londres, s. d.
La guerre en Décembre 1916. Londres, s. d.

Brief van den soldaat aan zijne verdrukte medeburgers. No 18,
mai 1918. (Fransch en Vlaamsch.)

Me-moire du Parti Ouvrier Belge. Juillet 1917. Londres 1918.
Correspondance diplomatique relative a la guerre de 1914-1915.
II. Paris, 1915.

Documents diplomatiques échangés entre l'Italie et l'AutricheHongrie et présentés au parlement Italien. (Séance du 20 mai 1915)
par S. E. M. SONNINO, ministre des affaires étrangères. Paris, 1915.
NYROP (KRISTOFFER) de l'Académie danoise. Hommage a la Bel-

gique. Discours prononcé à la légation royale de Belgique à Copenhague. Copenhague, 1916.
Les assasins de la mer. Par WESLEY FROST. S. 1. n. d.
HEADLAM (J. W.). La guerre à la guerre. Londres, 1918.
Antwerpens Belagerung and Fall. Schilderungen aus dem Weltkrieg dem deutschen Volke and der deutschen Jugend dargehoten von
J. R. BRECHENMACHER.
Pour nos soldats. Allocution prononcée par Son Eminence le Cardinal MERCIER, le jour de la Fête nationale, 21 juillet 1916, a Sainte
Gudule, a Bruxelles.
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Cort begrijp van de Leere der Medicijne ende Chirurgije. Door
Mr. PETRUS PIGRIEUS, Chirurgijn des Conings, ende Deken van de
Schole te Parijs. Verduyscht (sic) Door PIETER VAN NIEU-STADT
RUTGERS. Chirurgijn, Ordinaris der Stadt Dordrecht. In dese laetste
Druck ghecorrigcert ende verbetert. 't Amsterdam, 1633.
Nieuwe korstkamer der Chirurgie, of Heelkonst, .... Ne fens een
korte Ontleeding van de Pokken, en alle desselfs toevallen. Door STEPHANUS BLANKAART, in zijn leeven der Philosophie en Medicyne
Doctor en Practisyn tot Amsterdam. Vijfde of laatste druk. Amsterdam, 1729.
Genees-konstige of werk-stellige oejfeningen, Ontrent (sic) de
manier van geneesinge.... In 't Latyn beschreeven door de Heer FREDERIK DEKKERS. Leiden, 1715.
Discours prononcé en la salle des promotions le 30 mars 1898,
par Monseigneur J. B. ABBELOOS,.... pour le repos de l'áme de M.
P.-G.-H. WILLEMS.... Louvain, s. d.
Historie van de voorspoedige staets-omwenteling der gewezene
Oostenrijksche Nederlanders.... dienende voor Byvoegsel tot het KortBegryp der kerkelyke Historie van den heer FLEURY. Dl. II. Brugge. 1790.
Heelkonstige geschillen, Wegens de Werken van Meester Guido
Gauliac.... Beschreven in 't Frans, door den Hoog geleerde en welverzochte (sic) Genees-Heer, den Heer FRANCOIS RANCHIN.... En nu vertaalt door AARNOUT VAN WYMIS, Heel-meester, en Oeffenaar tot
Amsterdam. Amsterdam, 1662.
Door den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
LANGENHOVE (FERNAND VAN).
Comment nait un Cycle de
Légendes. Francs-Tireurs et Atrocités en Belgique. Paris, 1917.
Het Duitsche Gevaar. Z. KAMERLING. Amsterdam, 1917.
Guillaume II, par le Baron BEYENS. Paris, s. d.
La Guerre allemande et le Catholicisme. Paris, s. d.
La fortune belge a la veille de la Guerre, par CHARLES CLAVIER,
Directeur general au Ministère des Finances. Bruxelles, 1919.
Rapports sur la violation du droit des Bens en Belgique. Premier
volume : Rapports 1 a 12 de la Commission d'enquëte. Préface de
J. VAN DEN HEUVEL, ministre d'état -- Deuxième volume : Rapports
13 a 22 de la Commission d'enquete. Paris-Nancy, 1916. '-- Id. 23e rapport. Le Havre, 1917.
L'invasione tedesca nel Belgio. Discorso pronunciato da M. MELOT
deputato de Namur al Gabinetto cattolico di Milano it 23 novembre
vel 1914. Voghera, s. d.
La Question du Limbourg. Avec deux cartes. Bruxelles, 1919.
La Protection du Limbourg. Quelques documents : 1831-1839.
Bruxelles et Paris, 1919.
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positie van Limbrug door kapitein " RONDUIT ". Met drie schetsen.
(Overdruk " Militaire Spectator ", Augustus-Nr. 1919.) Utrecht, 1919.
Vers l'apaisement Hollando-Belge. Paris, 1919.
NOTHOMB (PIERRE). L'alliance Belgique-Luxembourg, Bruxel-

les, 1919.
JASPAERS (GUSTAVE). De Belgen in Holland. 1914-1917. Amster-

dam, z. j.
Deux articles sur la Hollande, écrits par un Frangais et un Anglais.

Publiés par D. C. HESSELING, Professeur a l'Université de Leyde.
Leyde, 1919.
Belgische Havens en Nederlandsche Waterwegen. Den Haag, 1919.
RENARD (ALBERT). La désannexion de la Wallonie-prussienne.

Bruxelles, 1918.
Een gevaarlijk Leidsman, door Dr. D. C. JELGERSMA. Z. pl. of j.
Pourquoi le Grand-Duché de Luxembourg doft revenir a la Belgique. Bruxelles, 1918.
Opinions erronées sur les Pays-Bas 1914-1918. Leyde, 1919.
Nederland en zijne oorlogvoerende Naburen in het licht der
Vaderlandsche Historie, door Dr. A. J. DAILLY. Amsterdam, 1917.
De Eemskwestie. Een Overzicht met twee Bylagen en een kaartje
door J. VAN DER HOEVEN LEONHARD. Haarlem, 1918.
Union économique du Grand-Duché de Luxembourg avec la Belgique ou avec la France. Discours prononcé par Mr. EMILE PRUEM.

Luxembourg, 1919.
Is Nederland gereed ? (Naar het artikel : " Wat de Wereldoorlog
ons geleerd heeft '' verschenen in " Onze eeuw ".) Door G. POLVLIET.

Haarlem, 1918.
Onvrij België, onvrij Nederland, een artikel van Prof. VAN HAMEL.

Le Havre, 1918.
Gemeente-Programs der politieke partijen in Nederland. Amster-

dam, 1920.
De Hollandsche Teekenaars en de Oorlog. Tentoonstelling georganiseerd door : " De Nederlandsche Vereeniging ". Catalogus met
een voorwoord door SANDER PIERRON.
Door den Heer H. COOPMAN, letterkundige te Brussel-Schaarbeek :
Twee kisten boeken, brochures, handschriften, documenten, aanteekeningen en ander materiaal, voortkomende uit de nalatenschap van
wijlen THEO COOPMAN, werkend lid der Academie, en waarvan vele
dienstig zijn voor de Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd,
voor het ontworpen werk over De Plaatsnamen, voor de Vak- en
Kunstwoordenboeken, en andere uitgaven der Academie.
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CORT (AIMS DE). De Folklore in Vlaanderen. I. Bronnen van
echt Volksleven. II. Het Sprookje in de School. III. Folklore uit het
Kinderleven. Merchtem, 1922.
Door Mevrouw EDW. GAILLIARD, te Brugge :
Histoire générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville
de Paris. XIII e siècle (1 vol.) XVIIIe siècle (3 vol.).
Dictionnaire universel de Commerce, d'Histoire naturelle, et des
arts et métiers,... Ouvrage posthume du Sieur JAQUES SAVARY DES
BRUSLONS. Sixième édition. 6 volumes. Genève, 1750-1752.
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. J., te Brussel :
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Bloemlezing uit Ovidius,
met Inleiding en Aanteekeningen, door A. GEEREBAERT S. J. le dl. :
Tekst. Luik, 1922. -- Cicero. Pro Archia, pro Marcello, pro Ligario.
Id. IIe dl. : Inleidingen, aanteekeningen. Id.
Door den heer G. D'HONDT, stadsontvanger te Gent :
Koninklijke Nederlandsche Schouwburg van Gent. 50-jarig Jubelfeest. 10 December 1921. Z. pl. of j. (Gent,1922.)
Door den heer G. SENGERS, hoofdschoolopziener, te Hasselt :
Les origines de l'enseignement moderne en Belgique. L'enseignement obligatoire en Belgique depuis le XVIe siècle, par G. SENGERS,
inspecteur principal a Hasselt. Louvain, 1908. (Extrait de la Revue
Sociale Catholique, nov.-déc. 1908.)
Quelques Considérations sur la Céphalométrie par le méme. (Extrait
des Annales pédologiques, juillet 1911.)
Comment enseigner les premiers éléments de la lecture, par le
même. (Id. janvier et avril 1914.)
Leergang van Kunst en Oudheidkunde, te Hasselt, in 1922, door
denzelfde. Hasselt, 1922.
De spaarzame en beredeneerde voeding. Theorie en practijk, door
Id. Hasselt, 1915. -- Id. in het Fransch.
Onderrichting tot verspreiding van de beginselen van spaarzame
voeding, door Id. Hasselt, 1915. — Id. in 't Fransch.
Algemeene Catalogus van de kantonnale onderwijzersbibliotheken
van Limburg. Hasselt, 1917.
Gezondheidsleer der School door Id. Brugge, 1900.
Gezondheidsregels volgens feiten en voorbeelden, door Id. Brugge,
1901.
Door de Redactie :
De Hopboer, nr 1, 1922. --- De nieuwe Taalgids, XVIe jg., 6e afl.
-- De Wegwijzer, Sept.-Oct. 1922.
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Ruildienst. Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de waarnemende Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
gewone tijdschriften ontvangen :

van de

Vlaamsche Arbeid, Oct. 1922.. De Bibliotheekgids, Nov. 1922.
— Biekorf, nr 10, 1922.
De Brabander, October 1922. — Franciscans, nr 4, 1922. Onze Kunst, Jan.-Maart 1922. Limburg, October 1922. — Mechlinia, nr 4, Aug.1922. --- Neerlandia, Nov. 1922. —
De Opvoeder, 23 Oct. en 1 en 12 Nov: 1922. -- De Schoolgids,
2e reeks, 1922, nrs 16-18. —• Sint-Cassianusblad, Nov. 1922. -- Studiën,
Nov, 1922.
De Kleine Vaming, Nov. 1922. --- La vie diocésaine,
oct. 1922.

Letterkundige Mededeeling
door den heer G. SEGERS, werkend lid, over : Vertoog
over den bestuurlijken toestand der provincie Antwerpen
in het jaar 1922.
Namens de Bestendige Deputatie van den Provincieraad
van Antwerpen, en ook namens de Provinciale Commissie ter
aanmoediging der openbare Volksbibliotheken en der Vlaamsche Letterkunde, heb ik de eer aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie een exemplaar aan te bieden van het Vertoog over
den bestuurlijken toestand der provincie Antwerpen (1).
Ik vestig vooral de aandacht op
LING. Dienst

TITEL

VIII, IIIe

AFDEE-

der openbare Boekerijen, waaraan onze instelling

het grootste belang hecht.
Er bestaat eene " Provinciale Commissie tot aanmoediging der openbare boekerijen en der Vlaamsche Letterkunde. "
" Deze Kommissie heeft 122 ingezonden boeken beoordeeld,

waarvan 53 geschikt bevonden werden, en gaf na onderzoek,
advies over reglement en inrichting van 35 boekerijen en vakbibliotheken.
Op voorstel der Commissie schreef de Bestendige Deputatie een prijskamp uit voor een vakboek van Diamantnijver(1) Vertoog over den bestuurlijken toestand der provincie Antwerpen in het jaar 1921, opgemaakt door de Bestendige Deputatie van
den Provincieraad in uitvoering van art. 115 der wet van 30 April
1838. Zittijd van 1922.
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heid, waarvoor het programma opgemaakt werd, en waarvan
de mededingende handsch ~iften op 1 Juni 1922 bij den keurraad
moesten toegekomen zijn.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der Kommissie
werd een algemeen verslag over hare werkzaamheden opgemaakt en gedrukt (1).
Uit het Vertoog blijkt, dat de provincie Antwerpen
5 gemeenten van meer dan 25000 inwoners, 29 van 5000 tot
25000, en 118 van minder dan 5000 inwoners telt. Al de
gemeenten met meer dan 5000 inwoners hebben eene of meer
openbare bibliotheken. Op de 118 gemeenten met minder dan
5000 inwoners zijn er 92, welke eene boekerij bezitten ; zij
ontbreekt dus in 26 dezer gemeenten. De gemeenten der
l e reeks tellen 6L die der 2c 72, en die der 3e reeks 103 openbare bibliotheken. De provincie telt 156 gemeenten, 128 dezer
bezitten 236 openbare bibliotheken.
A. In de eerste reeks, met hare 5 gemeenten (van meer dan
25000 inwoners) en 61 openbare bibliotheken, groeide het getal
boeken met 14333 aan. Zij bezaten 360635 boeken. De leeskamers werden door 36759 lezers bezocht. Het getal ontleeners
buiten de leeskamers beliep tot 33456 waarvan 20818 mannen,
en 12638 vrouwen. In het geheel werden 690077 boeken en
tijdschriften ontleend. Het overgroot gedeelte 547737 behoort
tot de afdeeling Taal- en Letterkunde.
B. In de tweede reeks, met hare 29 gemeenten, met eene
bevolking van 5000 tot 25000 inwoners en 72 openbare bibliotheken, groeide het getal boeken met 3375 aan. Zij bezaten 53516
boeken. De leeskamers werden door 1368 lezers bezocht. Het
getal ontleeners buiten de leeskamer beliep tot 10709: 5812
mannen en 4897 vrouwen. In het geheel werden 139314 boeken
en tijdschriften ontleend ; 105076 behooren tot de afdeeling
Taal- en Letterkunde.
C. In de derde reeks, met hare 118 gemeenten (92 welke
eene ' openbare bibliotheek hebben), met eene bevolking van
minder dan 5000 inwoners, groeide het getal boeken met
2895 aan. Zij bezaten 52623 boeken. De leeskamers werden
(1) Zie Vertoog ; blz. 188.
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door 1317 lezers bezocht. Het getal ontleeners buiten de leeskamers beliep tot 12301: 6530 mannen en 5771 vrouwen. In het
geheel werden 91715 boeken en tijdschriften ontleend. 67504
behooren tot de afdeeling Taal.- en Letterkunde.
Deze cijfers zijn van aard om ons te verheugen. Met het
oog op den bloei onzer vaderlandsche letterkunde, op de ont.wikkeling en veredeling van ons volk, kan niets zoozeer bijdragen als het verspreiden van boeiende, gezonde volkslektuur.
De volksbibliotheek is de onmisbare bondgenoote der volksschool. Zonder hare medewerking gaan de uitslagen der school
grootelijks verloren. Zonder eene degelijke inrichting der
volksbibliotheken mogen wij op geen ernstig voorwaartsschrijden van het volksorde richt en de volksopvoeding rekenen.
Wij brengen dus onze oprechte hulde aan de Bestendige
Deputatie en den Provincieraad van Antwerpen, die hunnen
plicht zoo goed begrepen, lang voor dat de wet der Openbare
Volksboekerijen tot stand kwam.
De overgroote meerderheid der boeken, die in onze bibliotheken en leeskamers gevraagd worden, zijn in de Nederlandsche taal geschreven. De Commissie ter aanmoediging der
Openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde brengt slechts
verslag uit over Nederlandsche boeken van Belgische schrijvers. Andere komen op hare lijst niet voor.

Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
1°) Gent : Hulde aan den Onbekenden Soldaat,
–, Brief van 8 November waarbij Luitenant-Generaal
DELOBBE van de 1 ste legerafdeeling, den Bestendigen
Secretaris bericht, dat het lijk van den Onbekenden Soldaat den Zaterdag te 8.28 u. de Sint-Pietersstatie zal
doortrekken, en dat op de kaai plaats zal voorbehouden
worden voor de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, die den " roemrijken Doode in het voorbijgaan
wenschen te groeten ".
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2.) Gent : Nationale Strijdersbond. --• De Bestendige Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie
wordt door den Nationalen Strijdersbond uitgenoodigd
tot de Betooging ter eere van den " Onbekenden Soldaat " op den Kouter te Gent, den 11 November 1922,
om 11 uur 's morgens.
Mededeelingen namens Commissiën.
1 °) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. M ANSION
legt het volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter ;
Prof. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr. M. SABBE, leden; J. JACOBS,
hospiteerend lid, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris. Laat
zich verontschuldigen de heer DE FLOU.
Aan de dagorde staat :
a] Philips van Uittenbroeke. Lezing door den heer
K. DE FLOU.
Wegens afwezigheid van den heer DE FLOU zal dit punt
in eene volgende zitting besproken worden.
b] Reinaerdiana, door Mr. LEONARD WILLEMS. - Spreker leest een viertal Reinaerdiana voor :
1. Over het " Reinaert-Volksboek van 1614 ".
2. " Seger van Dort en zijn Reinaert-bewerking " (1651);
het leven van S. v. D. wordt hier uitvoerig beschreven, naar
onuitgegeven bescheiden.
3. " Erasmus Quellyn de Jongere en de Reinaert ". Spreker
bewijst dat de teekeningen, die in alle onze Zuidnederlandsche
volksboeken voorkomen, het werk zijn van E. Quellyn, een
voornaam leerling van Rubens.
4. " Johannes Florianus en zijn Reinaert Vertaling 1566 ".
Spreker heeft het over het leven van Florianus en bewijst
dat hetgeen men tot hiertoe over hem geschreven heeft, vol
dwalingen en zelfs dwaasheden is.
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De Commise stelt voor deze bijdrage op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie
in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Commissie voor het onderwijs in en door het
Nederlandsch. --, De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris,
legt het volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Waren aanwezig : de heeren WATTEZ, voorzitter, Kan.
MUYLDERMANS, Kan. Joos, Dr. DE CEULENEER, Dr. GOEMANS,
J. JACOBS, Dr. VANDEVELDE, Dr. PERSYN, leden, Dr. SABBE,
hospiteerend lid, en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
Het gebruik der gewestelijke taal veroorzaakt in onze
scholen groote nadeelen en storingen allerhande, vooral in
het onderwijs der moedertaal.
De heer WATTEZ leidt de bespreking als volgt in :
Op bovenstaande wijze drukt zich een schoolopziener uit
in een brief, gericht tot de Koninklijke Vlaamsche Academie.
De schrijver verzoekt hem te laten weten welke gids of
handboek voor de uitspraakleer en de grammatica der Nederlandsche taal officiëel aanvaard werd.
De bestendige Commissie voor onderwijs in en door het
Nederlandsch heeft dit punt aan de dagorde gebracht.
De heer Wattez houdt als inleiding eene lezing over de
leermiddelen en de beschaafde Nederlandsche uitspraak.
Spreken, lezen en schrijven, zegt hij, zijn de groote leermiddelen voor alle vakken van het onderwijs in alle graden.
Het zijn gelijk werktuigen die goed en gestadig moeten onderhouden worden.
Er wordt echter geklaagd dat goed spreken, lezen en
schrijven heel wat verwaarloosd worden. De brief van den
heer schoolopziener Loontjes is er een bewijs van. Elders nog
werden klachten geuit, die trouwens zoowat de klacht zijn van
alle tijden tegen onderwijs en onderwijzenden.
Laten wij oordeelen dat die klachten in 't algemeen wel
wat overdreven zijn ; maar dat er hier en daar verzuim en misbruik bestaat is aan te nemen.
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Er wordt gezegd : onze leerlingen leeren niet goed lezen,
spreken noch schrijven. Zij schijnen geene beschaafde spreektaal te kennen, kunnen niet behoorlijk, noch op gepasten toon
lezen. Zij lezen eene soort van boekentaal, die niet bestaat.
Zij schijnen dei tijd niet meer te hebben om correct te schrijven, zelfs niet om schoon te schrijven. Zij zijn geesteslui, vermijden elke inspanning. Zij leeren van buiten en zoeken niet
te begrijpen.
Van al deze punten zal ik maar één aanraken, n. 1. de
beschaafde Nederlandsche uitspraak te gebruiken bij het onder-'
wijs in alle graden, in de volksschool gelijk in de hoogeschool.
De Academie heeft zich sedert haar bestaan altijd met die
vraag bezig gehouden. Op de lijst harer bekroonde werken
staat : Verhandeling over het nut van de zuivere uitspraak der
Nederlandsche taal, door St. L. Prenau.
Verscheidene onder hare leden, uitstekende taalgeleerden,
ijveren niet alleen in de Academie voor de algemeene beschaafde
Nederlandsche omgangstaal, maar hebben in hunne werken de
redenen en de regelen daarvoor aangegeven.
Wie in het Nederlandsch onderwijst kan steunen op het
gezag van die mannen, Vlaamsche geleerden, in alle intellectuëele middens der Nederlandsche gewesten bekend.
Men bewijst aan de jeugd een slechten dienst zoo men haar
niet oefent in het spreken van een beschaafde algemeene taal.
Degene die in de school, om het even in welk vak, onderricht ontvangt in een plaatselijk dialect is veroordeeld om een
bekrompen mensch, een stumper te blijven.
In dialect onderwijs geven in de volksschool is de leerlingen doemen tot onwetëndheid van de algemeene taal, aan
welke grammatica en uitspraakleer ten dienste staan, welke
voor het dialect ontbreken.
Op welk of wiens gezag steunt hij, die dialect spreekt, het
moge nog zoo pittig en schilderachtig zijn ? Of is de willekeur
van eiken onderwijzer genoeg ?
Werkjes zijn in getal voorhanden, die den onderwijzer
kunnen inwijden in de uitspraakleer. Elke leeraar of schoolopziener zou op de hoogte van die literatuur moeten zijn.
Ik meen ook dat dit veelal het geval is, en dat in al de
Vlaamsche gewesten er gestreefd wordt om geen West-
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vlaamsch, noch Brabantsch noch Hollandsch dialect te spreken, maar algemeen beschaafd Nederlandsch.
De groote vijand waartegen moet gekampt worden is de
overbevolking in de school, die belet dat er goed gesproken en
gelezen wordt.
Want in de school leeren ze dan zwijgen, en op de speelplaats leeren ze schreeuwen.
En dat alles is, jammer genoeg, geen beschaafd Nederlandsch.
Na de inleiding van den heer WATTEZ namen verder nog
deel aan de bespreking de heeren SEGERS, SABBE, JoOS, MUYL
DERMANS en GOEMANS, die het allen eens zijn, dat de onderwijzer zich in zijne school moet uitdrukken in eene beschaafde
algemeene taal.
Op voorstel van Dr. Leo GOEMANS zal aan den heer
Loontjes eene reeks titels van werkjes worden aangeduid, die
handelen over grammatica en uitspraak der Nederlandsche taal,
en die officiëel zijn aangenomen.

DAGORDE.
1°) Proeve over de moderne talen.
Aanstellen
van een voorzitter van de Jury. --- Bij brieve van 31 Octo-

ber bericht de heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten (Beheer van Middelbaar Onderwijs), dat in de
provinciën Antwerpen en Brabant inschrijvingen genomen werden voor het afleggen, gedurende den gewonen
zittijd van 1922, van de proeve over de moderne talen,
voorzien door de wet van 12 Mei 1910.
De heer Minister verzocht, hem zoohaast mogelijk
voorstellen te doen tot de benoeming van een titelvoerenden en een plaatsvervangenden voorzitter voor de jury
van elk der beide provinciën :
Worden voorgesteld :
a) tot titelvoerenden voorzitter :
Antwerpen : J. JACOBS, werkend lid ;
Brabant : Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkend lid.
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b) tot plaatsvervangenden voorzitter :
Antwerpen : G. SEGERS, werkend lid ;
Brabant : Dr. L. GOEMANS,
„

2°) GEHEIME VERGADERING TE 2 1/2 uur :
a) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche letteren. Verkiezing van een lid tot vervanging van
wijlen EDW. GAILLIARD. Tot stemopnemers worden
aangewezen Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Mr. L.
WILLEMS. - Wordt verkozen Dr. L. SCHARPÉ.
*

b) Voorstelling van twee candidates voor de
plaats van Bestendigen Secretaris. (Art. 13 van het
Kon. Besluit van 18 Juli 1886.) Tot stemopnemers worden
aangewezen : Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE. - Worden voorgesteld :
l e candidaat : Dr. LEO GOEMANS;
2e
„
: Prof. Dr. L.•SCHARPÉ.
*

c) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1923. --r De heeren Prof. J. MANSION
en Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, worden verzocht
nogmaals het ambt van stemopnemer waar te nemen. —
Worden verkozen :
tot Bestuurder : Dr. LEO GOEMANS ;
tot Onderbestuurder : Prof. J. VERCOULLIE.
*
**

3°) Aangeboden boeken. — Namens den Schrijver
biedt de heer 0. WATTEZ aan de Academie een ex. aan
van de volgende uitgaven van Dr. M. C. SCHUYTEN :
Over de Periodiciteit van het Menschelijk Bestaan.
Nov. 1922.
Nieuwe Derivaten van phenyl-dimethyl-pyrazolon.
Lijst der Publicatiën van M. C. SCHUYTEN.
*
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4°) Lezing door Mr, Leonard Willems : Molière
herdacht.

Het bureel der Vlaamsche Academie heeft gemeend
dat de vierhonderdste verjaardag van Molière's geboorte
ook door de Academie moest gevierd worden en het heeft
zich tot spreker gewend om in deze als feestredenaar op
te treden.
Spreker had liever gezien dat een collega zich met
deze taak zou belasten daar hij geen Moliériste is en over
den Franschen dramaticus en zijne Fransche werken geen
nieuws heeft mede te deelen. Hij zal zich dus bepalen tot
eenige korte aanduidingen over de nieuwe banen, welke
Molière met zijne comédies heeft ingeslagen en bespreekt
inzonderheid zijn Misanthrope.
Na deze inleiding herinnert spreker er aan dat zijn
vader Prof. Alf. Willems voor den heer Paul Lacroix
een lijst van Nederlandsche bewerkingen van Molière
heeft opgemaakt, verschenen in Bibliographie Moliéresque, blzz. 160-167 (1875) : zij beslaat 54 nummers, maar
behoeft aanvulling.
Spreker hermaakt de lijst der Nederlandsche bewerkingen uit de 17de eeuw en het begin der 18e. Aan de
Fransche Moliéristen zijn die stukken onbekend.
Spreker toont aan dat zij meestal gemaakt werden
door Nederlandsche acteurs, die Fransche tooneelspelers
in die stukken hadden zien optreden en ook in die comedies hunne krachten wilden beproeven.
De heer Bestuurder stelt voor de lezing van den heer
WILLEMS in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen. — Aangenomen.

De vergadering wordt te 4 ure gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
1.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

582. — LANDTBOECK en PRYSBOECK.
Het " LANDBOEK " was een soort Register, vroeger in
gebruik " in alle prochien, heerlijckheden ende besetten, heb" bende particulieren uytsendt ", tegelijk als de " Even-boecken,
" Bunder-boecken, Ommeloopers, Prys-boecken, Quote-boe" cken, Metinghboecken, ende andere dierghelijcke registers,
" inde welcke niet alleen de groote van ieder goedt, maer oock
" de weerde ofte den prijs is aengheteeckent '' : deze verschillende registers dienden, niet om de goederen zelve te "pointen ",
maar alleen " om naer advenant vande breede, ende den prijs,
" van ieder partije, te begrooten de settinghe van het bedrijf "
(Het Vlaems Settingh-boecxken, 1694, blz. 3-4) ; " eens
" ghemaeckt zijnde ", konden zij " dienen voor altijs, om naer
" advenant te tauxeren het bedryf " (Id., blz. 30.) — Fr. Registre cadastral, Cadastre, of, naar Littré, " autrefois Registre qui
servait a l'assiette des tailles réelles " ; bij Dupin et Laboulaye,
Glossaire de l'ancien droit frangais, " Cadastre : Papier terrier,
Registre public qui sert a l'assiette de l'impót foncier et qui
contient en détail la quantité, la qualité, la valeur des fonds de
chaque commune, et le nom des propriétaires. "
Ziehier een nadere definitie :
Staatsarchief te Brugge, " Landt-boeck van Oesselghem '', van het
jaar 1770 : " Landtboeck der prochie van Ousselghem, omme facilijck
te connen doen de pointingen ende omme stellingen van beden, ayden,
subsidien..., alwaer alle de landen van ieder proprietaris sijn volgende
achter elckanderen, aenwijsende soo de grootte van ieder partije hemelsche breede, tgone de selve moet contribueren in de voorseide ommestellingen, den prijs in welckers ieders partie is staende... "

In eene akte van verkoop van drie huizen, van 26 Maart
1648, wordt besproken dat de kooper alle losselijke renten
daarop bezet zal moeten af koopen, en wordt verder bepaald :
Staatsarchief te Brugge, Charters, oud nr 740 : " Ende de selve
lossynghe ghedaen synde, sullen de selve renten terstont ten landtboucke
vande vercochte huusen ghecasseert worden. "
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LANDTBOUCK ,-- dat Le Grand vertaalt door " Registre
foncier, ou Papier terrier '', en Gheldolf, door Livre terrier, —
staat er te lezen in de Coutume homologuée van Gent, tegelijkertijd als Boecken, registers ende rollen en Landtbouck ofte
rente-rollen :
A.-E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 26-28 (in : Les Coust. de Flandre [Cambray, 1719], I, 26-27) : " Oude renterollen ende boucken van
landt-heeren, wert gheloove ghegeven ende men doet daer op recht.

alzo verre als die lovelic ende behoorlic onderhouden zyn.
" De landtheeren sijn ghehouden den partyen die 't anegaen mach,
extract te verleenene uut heuren boucken, registers ende rollen, onder
huerlieden handteecken...
" De landtheere es schuldich den coopere van eenighen huuse ofte
erfve, onder hem sorterende, ten verzoucke vanden vercoopere, ter
erfven te stellene, zo verre de zelve vercoopere te landtboucke te erfven
bekent staet...
" Landtcheynsen... up eenighe huusen of erfve zijn in heur zelven
executoire..., uut brachte vanden landtboucke of rentenolle dies ghewaghende... " (Costume van 23 December 1563, rubriek VI, art. 2, 3,
Oen 11.)

Daar lieden " meenende te coopen suyver Boet om suyver
" ghelt, ende oock ghelt te gheven op rente op presuppositie
" dat de hipotheque was onbelast ", soms erg bedrogen werden, " duer (1) dat de goederen dikwils te vooren belast, thu" welycke ghegeven (2) ofte an andere anghedeelt ofte by
" uuytgrootynge overghelaeten '' waren " gheweest '', wordt
er aan den griffier van de heerlijkheid van Vinderhaute-Meerendré bevel gegeven een " LANDTBOUCK '' te maken :
D. Berten, Cout. seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz. 684: " Soo wort by desen anden greffier gheordonneert te maeken
eenen landtbouck van alle de landen onder dese heerelichede ghelegen
ende sorteren(de), met groote margie, ende aldaer op elcke partye te
annoteren de jeghenwoordighe proprietarissen, metsgaders expresseren
de lasten daer uuyt gaende voor soo veele hy die can achterhaelen,
ende inde ferie notitie alsoo te continueren telcker veranderynghe ende
belastynghe, op dat een iegelyck hem daer naer soude hebben te reguleren... " (1664.)

Bij elke verandering van goed, moet iedereen zich op het
" lantbouck " doen inschrijven :
(1) Werd niet bij misslag daer gedrukt ?
(2) Niet " gheghens ", zooals er gedrukt staat.
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Id., id., blz. 688 : " Ghelyck de ghone eenighe gronden van erfven
coopende ofte anderssins vercryghende tsy by ghifte, huwelycke, testamente, vercaevelynghe ofte uuytgrootynghe, hun ten lantbouck oock
sullen moeten doen setten... " (1664.)
" Alsooder groote confusion ghebeuren in het doen vande
" ommestellinghen, ter oorsaecke dat d'afgaende pachter ter
" expireren van hunnen pacht, hun niet promptelijck ten land" boecke en doen ontlasten, ende dat oock de aenkomende
" pachters in faute blyven van hemlieden op de selve boecken
" te doen stellen ", zoo wordt, bij reglement " om de ... pack" ters vande landen binnen de Casselrye van Auderburgh van
" Ghendt ", bevolen (17 October 1671) :
Placcaet-boeck van Vlaenderen, IIIe boek, Ie deel, blz. 419: " Soo
wordt, om daer in oock te voorsien, expresselijck gheordonneert, te
weten, aen de afgaende pachters, dat ten expireren van hunnen pacht,
uytterlijck veerthien daghen daer naer, danof de kennisse zullen moeten
doen aenden ghonen onderhoudende den landt-boeck vande prochie
daer het goet gheleghen is, ende aende aenkomende pachters, dat sy
binnen ghelijcken termyn naer het ingaen van hunnen pacht, hemlieden
als ghebruyckers, ten selven boecke zullen moeten ten hoofde doen
stellen... "

Het Landboek werd ook Landt- ende Prijsboeck geheeten ; daarbij gaat de hieronder volgende definitie :
Staatsarchief te Brugge, " Landt-boeck der prochie van Oesselghem '', van het jaar 1770 : " Land-boeck behelsende de naemen van
d'actuele respective proprietarissen, nieuwe grootten, canten ende abouten van ieder partie, soo hofsteden, landen ende bosschen..., gelegen
binnen de prochie van Ousselghem, met elckx prijs daer bij vermelt,...
gereguleert ... ingevolge de prijsen gestelt op elcke separate partie ten
ouden Landt- ende Prijsboecke der gemelde prochie...
" Ende de pasen ofte tauxable grootten van den selven canton
monteert tot 83 bunders... "

Prijs wijst inzonderheid op " de weerde vande Erf-goe" deren, tot het formeren vande Settinghen ". L. Gilliodts-van
Severen, Cout. du Bourg de Bruges, II, 217, zegt dat het Prysbouc, " la valeur locative " aanwees. In Het Vlaems Settinghboecxken " u. S., lezen wij daaromtrent als volgt, op blz. 28-29 :
" De Commissie tot het formeren vanden Transport in daten
16. Meye 1515, behelst dese Clausule : sin formeront, etc. de la valeur
des Terres laborables, Prez, Bois, et autres Revenus. Ontwijfelijck, om
uyt dese weerde te trecken, het apparent ghewin, dat den Bedrijfver
kan doen, met de Culture vande selve Goederen.
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en wordt opghenomen, naer advenant vanden prijs vande proprieteyt,
ghelijck de Goederen souden konnen worden verkocht : maer wel naer
proportie, dat sy goede, ende abondante, luttel, ofte slechte Vruchten
konnen draeghen... "

De tekst hieronder dient, wat de beteekenis van PRIJsin aanmerking genomen :

BOUCK betreft,

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, Charters,
oud nr 4026, voorloopig blauw nr 2184 : " Compareerde hier int hof in
persoone Joos vanden Berghe..., den welcken exhibeerde zeker contract
ende transactie ghemaeckt... tusschen verscheyde proprietarissen, notablen ende ghebruijckers vande spleten resorterende onder de heerelichede van Zysseele, ten opsichte vande inegaele transporten ende
smaldeelinge dieder bevonden sijn geweest inden prijsbouck ghemaeckt
door de gheswoornen lantmeters Heindrick dela Porte ende Jaecques
Lootins, opden xiijn Octobre xvj c vierentseventich, mitsgaders vande
divisie ende separatie van alle de spleten ende prochien onder de selve
heerelichede begrepen.. '' (Akte verleden voor den Raad van Vlaanderen, te Gent, den 11 Februari 1678.)

Wat al diensten door de " LANTBOUCKEN '' bewezen werden, staat in het stuk hieronder uiteengezet :
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 279 :
" Alsoo tot noch toe op dese heerelychede ende schependomme... niet
geuseert en is geweest van eenige lantboucken, ende datmen by faute
van dien niet sekere geinformeert nochte wel bewaert ende versekert en
can wesen, als oock mede dat de ... eygenaers vande selve huysen ofte
goede hemlieden daer mede in noot synde niet wel en connen behelpen,
niet meer by vercoopynge, belastynge als anderssints, emmers niet
sonder groote moyte..., omme d'onsekerheyt vande lasten ende renten
die daer oppe souden moeghen belast ende geaffecteert wesen..., al ter
grooter... quellynge int generael. So ist... "
Wij bekennen gaarne dat, uit den aard der zaak, bovenstaande aanteekeningen weinig specifiek zijn. Nadere inlichtingen dienen nog ingewonnen.
EDW. GAILLIARD.

Vergadering van 20 December 1922.
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, bestuurder;
Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. M UYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. A.
DOOS, ISID. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.4...J. VANDEVELDE, J.
JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE en Mej. M. BELPAIRE, werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen de heeren : Dr. L. GOEMANS, onderbestuurder, KAREL DE FLOU, werkend lid,
Prof. Dr. FRANS DAELS, F. V. TOUSSAINT VAN BOET
LAERE en Prof. J. SALSMANS S. J., briefwisselende leden.
*
**

De heer I. DE VREESE. wn. Secretaris, leest het
verslag van de November-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
*
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de wn.
Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering :
Inventaires sommaires des Archives de 1'Etat en Belgique. Inven-

taire général des Archives ecclésiastiques du Brabant, par

ALFRED
D'HOOP, Chef de section aux Archives générales du Royaume. Tome III.

Abbayes. Bruxelles, 1922.
Tijdschriften. — Arbeidsblad, Oct.-Nov. 1922. --- Bulletin bibliographique et pédagogique du Muscle beige, 15 oct. 1922. ,-- Revue
néo-scolastique de philosophie, nov. 1922.
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Publication ", te Den Haag :
Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van
1795 tot 1840 uitgegeven door Dr. H. T. COLENBRANDER. Tiende
deel : Regeering van Willem I. 1830-1840. 5de stuk. 's Gravenhage, 1922.
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door
Dr. N. JAPIKSE. 6de deel : 1588-1589. Id.
Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke aflaten in de
Nederlanden (1300-1600), uitgegeven door Dr. PAUL FREDERICQ (t),
in leven hoogleeraar aan de Staatshoogeschool te Gent, en zijne leerlingen. Id.
Door de " Société des Nations '', te Geneve :
Société des Nations. Commission de coopération intellectuelle.
Exposé documentaire sur l'état de la vie intellectuelle en Autriche,
approuvé par le Cvnseil le 13 septembre 1922. (M. DE REYNOLD, rapporteur de la Commission.) (Zelfde titel in 't Engelsch.)
Door de " Reale Accademia nationale dei Lincei '', te Rome :
Atti. Serie quinta. Rendiconti. Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. XXXI, fase. 30-60, 1922.
Door de " Bibliothèque de l'Université de Gand " :
Catalogues des périodiques. 3e édition. Gand, 1922.
Door Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid :
Schets eener historische Grammatica der Nederlandsche taal door
J. VERCOULLIE, Professor in de Nederlandsche Philologie te Gent. Met
2 kaarten. Ode zeer vermeerderde uitgave bevattende Phonologie en
Flexie, Syntaxis en Woordvorming. Gent, 1922.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
Opzoeken van vitaminen in de schelpen van schelpdieren, door
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. (Overdruk uit Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, Juli-Aug. 1922.)
Louis Pasteur, door Id. (Overdruk uit Chemisch Weekblad, Dl. 19,
no 47, 1922.)
Door den heer Dr. J. TE WINKEL, buitenlandsch eerelid, te
Amsterdam :
De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde door Dr.
J. TE WINKEL. Tweede druk. I. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd. Dln I-II. Haarlem, 1922.
Door den heer G. D'HONDT, stadsontvanger, te Gent :
Studenten-Almanak, uitgegeven door het Taalminend Studentengenootschap, onder kenspreuk : 't Zal wel gaan. 1856; 1866; 18841901; 1913-'14.
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Handboek voor Huis- en meubelschilders, vergulders, enz. door
EUG. ZETTERNAM. Gent, 1853.
Volksliedjes, door P. F. VAN KERCKHOVEN. Gent, 1854.

Looverkens, bij Onze Stambroeders de Hoogduitschers geplukt,
door G. HENDRIKSSONE. Brussel, 1859.
Liefde-Lief en Leed. Een liederkrans door G.-J. DODD. Gent,1864,
Door den E. H. ALF, LAMOTTE, pastoor te Shukkebroek (Herckde-Stad) :
Lotgevallen van de Altaartafel De Aanbidding van het Lam, door
ALF. LAMOTTE, Pastoor. Maeseyck, 1922. (Overdruk uit Limburg.)
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Gent :
Contribution a la Connaissance de la Flore et de la Faune microscopiques des Indes Néerlandaises, par le Dr. PAUL VAN OYE. (Extrait
des Annales de Biologie Lacustre. T. XI, fasc. 2, 1922.)
Een vergiftiging door de steek van Clarias batrachus L., door
Dr. PAUL VAN OYE (Tasikmalaja-Java). (Natuurwetenschappelijk Tijdschrift. Mei-Juni 1922.)
Door de Redactie :
Vereenvoudiging, 28 Nov. 1922 (35 exx.). — De Wegwijzer,
Oct.-Nov. 1922.

Ruildienst, --- Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de waarnemende Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, Nov. 1922. — De Bibliotheekgids, Dec. 1922.
Biekorf, nr 11, 1922..— Leuvensche Bijdragen, XIVe jg., 1 e en 2e afl.
-- Sint-Cassianusblad, Dec.1922. — Limburg, nrs 5-6, 1922. Mechlinia, Sept.-Oct. 1922. r Neerlandia, Dec. 1922. -,- De Opvoeder,
nrs 31-33, 1922.
De Schoolgids, nrs 19-20, 1922. r Studiên, Dec.
1922. -- Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, Nov.-Dec. 1922. — De
Kleine Vlaming, Dec. 1922.
Volkskunde, 27e jg., afl. 4. — Dietsche
Warande en Belfort, Nov. 1922. r La vie diocésaine, nov.-déc. 1922.

Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
1°) Te Deum op 27 November. — Brief van 10
November waarbij de Weled. Heer Graaf DE KERCHOVE
de Leden der Academie uitnoodigt tot het Te Deum, dat
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den Maandag, 27 November, te 11 uur, in de hoofdkerk
van Sint-Baafs zal gezongen worden. Hebben de
plechtigheid bijgewoond, de heeren : Prof. AD. DE CELIMr. L. WILLEMS en Prof. Dr. A.-J.-J. VAN.
DEVELDE.

2°) Gent : Uitreiking van eereteekens aan de
familieleden van gesneuvelde militairen alsook aan
eenige Oud-strijders. — Brief van 23 November, waarbij
Luitenant Generaal DELOBBE, bevelhebber van de
1 ste Legerafdeeling, de Academie bericht, dat hij ter gelegenheid van den naamdag van Z. M. den Koning, de
eereteekens zal uitreiken aan de familieleden van gesneuvelde militairen alsook aan eenige oud-strijders, en de
Academie op die plechtigheid uitnoodigt.
3°) Prijsantwoord ingekomen. — Den 2 December
is ingekomen een antwoord op de prijsvraag :
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 aehter een ontkennenden hoofdzin.

Het antwoord draagt tot kenspreuk :
Grammarie leert ons wel spreken
Ende te pointe untreken,
Beide sin ende ooc woort.

Lekensp. III. 14, 71.
Den 4 December kwam een tweede antwoord in op
dezelfde prijsvraag. Het draagt tot kenspreuk :
Om het smeer,
Likt de kat den kandeleer.

4°) Prijsantwoord over de Hoppeteelt. — De heer
Dr. J. LINDEDANS, wiens ingezonden prijsantwoord
Humulus non humilis door de Academie werd bekroond,
mits nakoming van de voorwaarden door de beoordee-
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laars gesteld, zond op 14 December zijn antwoord terug.
.-- Het zal voor een laatste nazicht aan den heer Prof.
VERCOULLIE, eersten verslaggever, gezonden worden.
5°) Afsterven van Dr. Hugo Verriest. --- Brief
van 19 December, waarbij de heer G. VERRIEST, hoogleeraar te Leuven, de Academie dank zegt voor de deelneming door haar betuigd ter gelegenheid van het overlijden van Dr. Hugo Verriest, en voor de hulde aan den
betreurden afgestorvene gebracht.

Mededeelingen namens Commissiën.
1 .) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Letteren. — De heer Prof. J. VERCOULLIE legt het
volgende verslag ter tafel van de vergadering door de
Commissie gehouden :
Zijn aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter ; Kan. AM.
JOOS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden ; Prof.
Dr. H. LOGEMAN, hospiteerend lid, en Prof. J. VERCOULLIE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Etymologisch Kleingoed. --- Lezing door Prof. J. VERCOULLIE.

De volgende woorden en zegswijzen worden behandeld :
Versette mouwen (Warenar 764). -- Kerse (in : aldus sal men

gaen, yerst de kerssen van den ambachten, alsoo gewoonlic es).
— Sander (snoekbaars). ,-- Sakkerdaan. — Samoreus. —
Schaat. — Schaverdijnen. --- Schavuit. –y Schaveelen.

De Commissie stelt voor om deze lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.

b] Prof. LOGEMAN, wijst op den naam van een " liqueur
forte Oscaha (bij VAN EFFEN : Relation curieuse de un voyage
en Suède) die hij denkt Ier. uisge-beatha (= whisky) te zijn.
Op de vraag om daarover zelf een nota op te stellen, antwoordt Prof. H. LOGEMAN dat hij een principieel bezwaar
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daartegen heeft, evenals tegen het overleggen van twee andere
door hem reeds gereed gemaakte mededeelingen, omdat hij, uit
wetenschappelijke overtuiging, alleen in " Vereenvoudigde "
kan schrijven.
Daarop ontstaat een bespreking, waaruit blijkt dat sommige leden van de Commissie op het standpunt blijven door
de Academie aangaande die zaak reeds ingenomen, terwijl
andere de volgende meening toegedaan zijn :
De Academie heeft wel het recht alle beslissingen te treffen aangaande vorm en inhoud van wat van haar Bestuur
uitgaat, maar zij mag, wat de mededeelingen van haar leden
betreft, die onder de persoonlijke wetenschappelijke verantwoordelijkheid van de auteurs geschieden, de wetenschappelijke vrijheid van haar leden, noch voor vorm noch voor inhoud
aan banden leggen.
Een besluit wordt niet genomen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Letteren. — De heer 0. WATTEZ legt het volgende verslag
ter tafel van de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Waren aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter ;
G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. J. PERSYN, IS. TEIRLINCK, leden ; Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, en Dr. M. SABBE, hospiteerende leden, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
De heer Kan. MUYLDERMANS leest de hieronder volgende
nota over het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, waarvan de
laatste aflevering is verschenen, en brengt hulde aan den onvermoeibaren schrijver en zijn werk.
Geachte Collega's,
Een woord over het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon.
Vóór eenige weken is een zesde aflevering dit standaardwerk
komen volledigen. Ik meen van die gelegenheid te mogen
gebruik maken om in aller naam den geachten Collega Is. Teirlinck, den onvermoeibaren verzamelaar van dit nieuw Idioticon,
uit ganscher herte geluk te wenschen. Het werk beslaat drij
deelen, elk uit twee afleveringen, te zamen nagenoeg 1350 blzz.
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compressen druk. Vooraleer het verscheen, hoorden wij er met
lof van gewagen, toen onze Academie het met goud bekroonde
als antwoord op een uitgeschreven prijsvraag. Nu het daar
voltrokken vóór ons ligt, zal iedereen er de hooge waarde
licht van inzien, den schrijver er om loven, en, laat ik er bijvoegen, der Academie dank zeggen, die sedert jaren de studie
onzer dialecten zoo krachtdadig bevorderd heeft. Het ZuidOostvlaandersch Idioticon is wederom een nieuwe toonbank
bij, waarop de schatten onzer plaatselijke en gemeenschappelijke taal worden uitgepakt en ter waardeering van Noord en
Zuid neergelegd. Het zal bijdragen om den rijkdom en de
sierlijkheid der tale van ons volk nog grondiger te doen kennen, en tevens om de rechten van menig Belgisch taaleigen te
bevestigen.
Is men t'akkoord, dat de studie der verschillende dialecten
een hoogst noodzakelijke studie is, dan zal zeker ons Zuiden
tegen het Noorden niet hoeven achteruit te staan. Zonder te
gewagen van hetgene reeds, vóór honderd jaar, de Hoogeschool
van Leuven voor de studie dér dialecten beraamde (zij schreef
in 1817 een prijsvraag uit voor het opmaken van een Idioticon
van het Vlaamsch rondom Leuven) ; zonder te spreken over de
reeks artikelen welke o. a. Serrure en vooral J. Fr. Willems
over de Belgisch-Nederduitsche dialecten neerschreven, alreeds
in de jaren '30 ; noch over de bijdragen van Dr. Snellaert, die
hét taaleigen van Kortrijk deed kennen (1844), mogen wij in
België met fierheid wijzen op de werken van Pastoor Schuermans en Deken De Bo, op de Iditicons der heeren Tuerlinckx
en Rutten en de bijvoegsels des heeren D. Claes, op de Loquelaverzameling van Guido Gezelle, op het Waasch Idioticon van
Kanunnik Joos, op het Kempisch Idioticon der heeren Cornelissen en Vervliet. Die werken strekken tot eere der volieverige
verzamelaars : zij leveren kostbaar materiaal voor de studie
onzer moedertaal. Voortaan worde de naam van onzen waarden Collega Is. Teirlinck aan de rij dier verdienstelijke mannen
toegevoegd, en valle aan zijn werk de volle waardeering ten
deel op het gebied der taalstudie. Dit wenschen wij ; of liever,
geen oogenblik betwijfelen wij het -of 't zal zoo wezen, en zal
elkeen hulde betoonen aan de stadige en lofweerdige toewijding
van den heer I. Teirlinck. " Niet en klenkt zoetere — As de
tale va' moedere " : dit gemoedelijk epigraphe ligt als een
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zegelmerk op zijn boek : die fijngevoelige gedachte zal hem
onder 't werken hebben deugd gedaan. Moge zij ook anderen
nog aanzetten tot de studie der volkstaal, opdat weldra elk
dialect zijn eigen idioticon, zijn eigen schatkist hebbe. Ik meen
niet te moeten uitweiden over den rijkdom van inhoud van
's heeren Teirlinck's boek : van hoog belang zijn vooral de
verwijzingen naar de Idioticons van andere gouwen : op die
wijze leeren wij van dag tot dag klaarder zien in onzen algemeenen taalschat ; niet zelden ook dat wij er aangenaam door
verrast worden : wij bevinden ons rijker dan we doorgaans
gedacht hadden. In een ander opzicht nog doorblader ik dit
werk met ware voldoening : 't is namelijk om de rijke keus van
schilderachtige spreuken en volksgezegden, die de heer Teirlinck heeft opgezant, hier inlascht en aldus ook helpt bewaren.
Die pittige volksuitdrukkingen zijn wel degelijk een kenmerk
van ons Belgisch taaleigen, zijn een schat waaraan wij volstrekt
moeten hechten : men gooie die niet weg, omdat een houterige
boekentaal ze veeltijds in den ban sloeg. In het Noorden zelf
benijden menschen met gezond odrdeel ons die keurige perels
onzer taal, en 't geheugt mij, vóór eenige jaren, in De Amsterdammer gelezen te hebben (het artikel was onderteekend G. van
Halzen) : " Erkennen de Vlamingen, dat zij tot onze spreek- en
" schrijftaal moeten komen, niet zoozeer omdat het ontwikke" ling-stadium bij ons tot meerdere rijpheid kwam, wij, Neder44 landers, zullen wel doen, tot de Vlamingen te gaan om de
" goede volksuitdrukkingen, kernachtige gezegden, die juist
" door het schaven en polijsten bij ons verloren zijn gegaan,
" in onze schrijf- en in onze spreektaal terug te brengen. Wan" neer eenige noordnederlandsche schrijvers zich eenigen tijd
" in Vlaanderen zouden willen vestigen, om studie van de
" volksuitdrukkingen te maken, dan zou dat voor ons eigen
" taal geen te versmaden aanwinst kunnen zijn ".
Daarop nadenkende, M. H., meen ik den geachten Collega
in aller naam te moeten dank zeggen voor zijn onverdroten
arbeid, voor zijn hoogst verdienstelijk werk, voor zijn kostelijk
aandeel in 't opsporen der schatten onzer volkstaal, welke tot
kracht en leven van schrijf- en spreektaal moeten verstrekken.
Waarlijk, heer Teirlinck, niets en klinkt zoeter, ook voor ons,
dan de taal van moeder !
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Aan de dagorde staat :
a] Verkiezing van een Ondervoorzitter der Commissie
(tot 21 Dec. 1923) tot vervanging van Dr. HUGO VERRIEST. —
Wordt verkozen : Prof. Dr. A. VERMEYLEN.
b] Lidmaatschap der Commissie, -- Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Dr. HUGO VERRIEST.
Worden voorgesteld :
l e candidaat : Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
2e: Dr. M. SABBE.
c] Salsmans-Fonds. — Benoeming van een lid der Commissie tot vervanging van Dr. HUGO VERRIEST.
Wordt benoemd : Prof. J. SALSMANS S. J.
dJ De Fransche verzen van Vondel. — Verhandeling
door den heer Dr. JAN GESSLER aan de Academie ter uitgave
aangeboden. -- Door de Commissie worden de heeren G. SEGERS
en Dr. VERMEYLEN, als verslaggevers aangesteld.
e] Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XVIII e eeuw,
door Prof. Dr. L. SCHARPÉ (Voortzetting). --- Dit punt wordt
tot de eerstkomende vergadering uitgesteld.
f] De brieven 76 tot 107 van Antoni van Leeuwenhoek,
door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. -- Dr. VANDEVELDE geeft
den beknopten inhoud van die brieven en toont de platen van
de boeken, waarin ze werden overgedrukt.
Hij zal in eene laatste mededeeling de brieven van A. van
Leeuwenhoek verder onderzoeken.
g] Briefwisseling van Dautzenberg. — Lezing door Dr.
M. SABBE. In het Museum Plantin-Moretus bevindt zich
een verzameling brieven van J. M. Dautzenberg, gericht aan
zijn vriend Johannes van Dam Thz., onderwijzer in de gevangenis te Woerden. Die brieven zijn gedagteekend van 1830
tot 1869, het jaar van Dautzenberg's overlijden, en omvatten
dus heel de letterkundige loopbaan van dien dichter.
Dr. M. Sabbe wijst op het belang van deze correspondentie voor de betere kennis van Dautzenberg's biografie, zijn
karakter, zijn levensopvatting, zijn vriendenkring, zijn gedachten over de politieke gebeurtenissen van zijn tijd en over den
Vlaamschen taalstrijd, zijn taalkennis en persoonlijke taalbe-

-- 1086 —
grippen, zijn letterkundige ontwikkeling, zijn ijveren voor de
invoering van het zg. metrische vers in onze taal, en andere
zaken weer, die ons toelaten de persoonlijkheid van den bemin
nelijken Limburgschen dichter in al haar uitingen vollediger te
begrijpen dan totnogtoe het geval was.

De Commissie stelt voor de gehouden lezingen in de
op te nemen. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
Verslagen en Mededeelingen

DAGORDE.
1°) Commissie van beheer voor het Pater Salsmans-Fonds. -- Vervanging van Dr. HUGO VERRIEST,
lid der Commissie van beheer, aangesteld door de Commissie voor Nieuwere letteren. De Commissie stelt Pater
Salsmans voor ; de Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
2°) Salsmans-Fonds. -- Op voorstel der Commissie
van beheer van het Salsmans--Fonds, beslist de Academie
het bekroonde werk De liturgische Boeken der Kollegiale
0. L. V..-Kerk van Tongeren vóór het Concilie van
Trente, door Ridder PAUL DE CORSWAREM, opkosten

van het Fonds uit te geven.
2 1/2 UUR. Verkiezing van een werkend lid tot vervanging van wijlen
HUGO VERRIEST. Worden door den heer Bestuurder tot
stemopnemers aangewezen : Prof. Dr. J. MANSION en
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Wordt verkozen : de heer HERMAN TEIRLINCK,
briefwisselend lid te Brussel.
3°) GEHEIME VERGADERING TE

4°) Wedstrijden voor 1923.
INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN. Benoeming der keurraden.
a) Middel- en Nieuwnederlandsch : Een onderzoek naar
het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van het voegwoord of, ter inleiding van een athankelijken zin met de
woordschikking van den hoofdzin achter een ontkennenden
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hoo fdzin.
Prijs 1200 fr. --- Ingekomen twee antwoorden
met kenspreuk :
1 .) Grammarie leert ons wel spreken
En de pointe untreken
Beide sin ende ooc woort,
Lekensp. III, 14, 71.

2°) Om het smeer
Likt de kat de kandeleer.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. J. M ANSION en
J. JACOBS.
b) Letterkunde : De geschiedenis van de Kinderliteratuur
in de Nederlanden, tot en met 1900. --- Prijs : 1200 fr. — Een

antwoord ingekomen met kenspreuk :
Een goed boek, een goed vriend.

Worden tot leden van den Keurraad aangesteld : de
heeren Dr. M. SABBE, Kan. AM. Jo0s en Mej. M. BELPAIRE.

5°) Boek aan de Academie aangeboden. — Prof.
J. VERCOULLIE biedt aan de Academie een exemplaar
aan van de 4e uitgave van zijn Schets eener historische
Grammatica der Nederlandsche taal.
De eerste twee uitgaven, zegt Prof. VERCOULLIE,
bevatten slechts de phonologie en de flexie. In de derde
zijn de syntaxis en de woordvorming er bijgekomen. Deze
vierde uitgave is een herdruk van de derde, met een vermeerdering van het aantal voorbeelden, vooral bij de
behandeling van de klinkers en medeklinkers.
Ik mag hier wel zeggen dat een Hollandsch collega
me onlangs verklaarde, dat hetgeen hem in dit mijn boekje
vooral aanstaat, is dat het uitgaat van de moderne
levende vormen om van daaruit tot de oudere op te
klimmen.
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6°) Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. Vandevelde.
Bij den honderdsten verjaardag van L. Pasteur (27 December 1822-1922). •– Spreker behandelt in groote trek-

ken de wetenschappelijke loopbaan van Louis Pasteur en
vestigt vooral de aandacht op de wijze waarop uit proeven
over kristallen Pasteur naar de verschijnselen der gisting
en naar de studie der microben overging. Pasteur heeft
de proeven van Spallanzani grondig bestudeerd, doch
schijnt van Leeuwenhoek niet gelezen te hebben.
Na een overzicht der belangrijkste ontdekkingen op
het gebied der nijverheid en der geneeskunde, en na eene
bespreking over de theorieën der zelfwording in verband
met de geloofsgedachten van Pasteur, wordt de letterkundige zijde van het reusachtig werk van den geleerde
onderzocht, ten opzichte van de wetenschappelijke beredeneering en van de philosophische uiteenzetting.
De heer 0. WATTEZ zegt spreker dank voor zijn
zoo belangwekkende lezing en stelt voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Aangenomen.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
7°) Dankrede van den heer 0. Wattez, uittredend bestuurder. Bij de laatste omvraag vraagt de
heer WATTEZ het woord en richt tot de vergadering de
volgende toespraak :
HOOGGEACHTE MEDELEDEN,

Vooraleer het bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie te verlaten, acht ik het mijn plicht u allen hartelijk te
bedanken voor uwe welwillende medewerking gedurende de
twee jaren dat ik de eer had uwe vergaderingen voor te zitten.
Ik was nauwelijks tot onderbestuurder verkozen of de
ziekte van onzen geachten bestuurder, Prof. Lecoutere, verhinderde hem het ambt te vervullen dat hij in Januari 1921 zoo
moedig had aanvaard.
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Op het onverwachts was ik verplicht in zijne plaats op te
treden, en zag weldra dat het ambt van bestuurder der Academie
niet enkel een eerepost is.
Allengskens kwam ik op de hoogte van het bestuur der
instelling. Alles liep niet van een leien dakje. De ontreddering
der openbare besturen, de staking onzer werkzaamheden gedurende den oorlog, de stijging der prijzen voor papier en drukwerk, dat alles maakte ons de taak moeilijk.
Als ik zeg ons, bedoel ik onzen betreurden secretaris, wijlen
M. Gailliard, die sedert geruimen tijd door ziekte verhinderd
was zijn werk te doen, gelijk hij het vroeger altijd gedaan had :
met orde en nauwlettendheid.
Ik bedoel ook onzen geachten bureelonderoverste, M. Ivo
de Vreese, die hier altijd ter plaatse werkte en geregeld en met
prijzenswaardige volharding en nauwkeurigheid zijn dagelijksch
werk in de Academie heeft volbracht. Hij heeft het bestuur een
uitstekenden dienst bewezen, na het overlijden van M. Gailliard. Daarvoor zij hem dank gezegd.
Onze bestuurder, Prof. Lecoutere stierf in Aug. 1921, en ik
zou zijne taak vervullen tot ik zelf door u, geachte medeleden,
werd verkozen om het hooge ambt waar te nemen, dat ik thans
neerleg en overlaten zal aan Dr. Leo Goemans, die sinds
Januari 1922 als onderbestuurder nevens mij werkzaam was en
mij krachtig, door zijne groote bevoegdheid in bestuurszaken,
heeft ondersteund, en aan Prof. J. Vercoullie, gekozen als
onderbestuurder.
Wij deden alles wat in onze macht was om de zaken regelmatig te doen vooruitgaan, maar wij konden niet altijd verhinderen dat er moeilijkheden oprezen door de gedurige veranderingen welke plaats hadden in het Departement van
Wetenschappen en Kunsten, waarvan het bestuur der Academie
af hangt.
Gedurende mijn twee bestuursjaren heb ik zes onzer
medeleden zien ten grave dragen, de heeren De Cock, de Pauw,
Fierens, Gailliard, Lecoutere en Verriest. In mijne afscheidsrede hecht ik eraan hun door deze herinnering eene laatste
hulde te brengen.
Sommige tegenslagen konden wij met den besten wil niet
afweren. Met het drukken en uitgeven onzer uitgaven is het
niet goed gesteld. Alhoewel wij, Koninklijke Vlaamsche Aca-
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demie, in vergelijking met dergelijke Belgische instellingen, niet
kunnen beschuldigd worden 's lands middelen uit te* putten,
toch werd op ons ook het algemeen bezuinigingsstelsel toegepast, en zoo moeten wij met ongeveer dezelfde toelagen als
vóór den oorlog onze uitgaven bekostigen.
Ik herhaal het ; wij staan voor moeilijkheden, die wij, ingelicht door onze ondervinding, aan het nieuw bestuur zullen
aanduiden.
Alles kan in orde gebracht worden als de bestendige
secretaris zal benoemd zijn, die hier werk zal hebben. Ik wil
hem den toestand niet verbloemen ; hij zal hem wel kunnen
nagaan ; maar zijne bestendigheid zal in korten tijd alle moeilijkheden wel weten uit den weg te ruimen, en dan zullen de
zaken hun regelmatigen gang kunnen gaan.
Ik wil u, geachte medeleden, niet onder den indruk laten
de toekomst al te zwart in te zien.
Wij hebben ook veel goeds aan te stippen.
Indien enkele leden de verplichtingen niet nakomen welke
artikel 13 van onze standregelen hun oplegt, toch zijn de meeste
werkzaam geweest. Talrijke lezingen en andere bijdragen mochten Wij boeken in onze Verslagen en Mededeelingen.
Over iets moet ik mijn spijt uitdrukken, dat is dat er nog
zooveel levensberichten ten achteren zijn, en dat onze Jaarboeken voor 1921 en 1922 niet veel hebben aangebracht om
het achterstallige te doen verminderen.
Ik heb het ook betreurd, dat de feestreden op onze plechtige openbare vergaderingen voor diezelfde jaren niet in onze
Verslagen en Mededeelingen konden verschijnen. Die van
Prof. de Vooys om redenen van spelling ; die van Dr. van
Cauwelaert, omdat ons tot nog toe de tekst niet werd bezorgd.
Integendeel, verheugend waren ons die plechtige gedenkdagen, die wij hier gevierd hebben voor de gebroeders Van
Eyck en voor Dante. Elk onzer zal daarvan de beste herinnering bewaren.
Ik zet de Koninklijke Vlaamsche Academie aan om op den
ingeslagen weg voort te gaan met het herdenken van groote
Vlamingen of wereldberoemde mannen, die het menschdom tér
eere hebben verstrekt.
In onze dagen kunnen wij niet genoeg doen om het hoogste
intellect te bevorderen, nu dat de beslommeringen van stoffe-
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lijken aard in alle landen, bij alle beschaafde volken den drang
naar hoogex geestesleven geweldig stremmen.
Wij, Koninklijke Vlaamsche Academie, hebben alle redenen om ons aan te gorden voor den geestelijken strijd ter ontvoogding en verheffing van ons Vlaamsche volk en tot eer
van het vaderland.
Gent, 20 December 1922.

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

583. -- HOFWECH, HOFWEG,
Verdam stelt de vraag, of niet dient verstaan Hoofdweg
op een erf, of Weg die langs de hofstede (het huis) loopt, en
wijst naar de hieronder volgende plaats uit de berijmde costume
van het Brugsche Vrije :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 501 : " Van landweghe ende van hofweghe ". (Coutume rimée, art. 53) :
Men hadde een stic landt, daer hi doe,
Bi rechte, landwech hadde doe (toe ?).
Dede up dat ene woninghe maken,
Ende hi wilde bi dien zaken
Dat hi zinen landwech hadde daer,
Varende ende kerende daer naer
Tsiere woninghe, in diere ghebare
Joft siin rechte hofwech ware.
Ende daer hi dat eeschede, men gaf
Hem in wetten vonnesse daer af,
Om dat men te wisene pleghet
Wech die te landweghe leghet
Over alf land alle tide,
weck of ander zide
Ende hofwech
Over gheheel land...
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Door HOFWECH zal integendeel bedoeld zijn de weg, die
naar het " hof " leidt, naar de " woninghe - , zooals hieronder :
Tsiere woninghe...
Joft siin rechte hofwech ware...
" Wech die te landweghe leghet " werd gerekend over
" alf land "; •— " over gheheel land ", de " hofwech " of ander
zide ".
Het geldt hier dus den Weg naar het " hof ", d. w. z. naar
de " hofstede ", met andere woorden naar de woonplaats van
hem die het in spraak zijnde goed bewoonde.
VRYE HOFWECH luidt het hieronder :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, Charters; oud nr 310,
voorloopig blauw nr 2346 : " Daer of dats leghet viere ymeten lands...
ende heet Riets madekin, ende over tvoorseide Riets madekin es sculdich te ghane enen vryen hofwech omtrent te dartich ymeten lands. "
(Akte van 9 Mei 1416.)
Id., id., oud nr 370, voorloopig blauw nr 2372 : " Behouden dies
dat P. weghen zal met eenen vryen ho f weghe over dit voorseide landt... "
(Akte van 15 Februari 1443.)
Tusschen " HUYS-WEGH " en " LANDT-WEGH " werd er
in het Brugsche Vrije onderscheid gemaakt. Door " HuYSWEGH " zal echter wel ons " HOFWECH " verstaan worden :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 248 : " Eenen heerwegh moet breedt zyn onder-halve roede twee voeten ; eenen hugswegh ofte landt-wegh, elck een roede... " (Ordonn. van 6 Mei 1628,
art. 55.)
Wanneer een huys-wegh of hofwech, alsook een landtweg, ten dienste van een eigenaar, over een anders grond lag,
werd deze enkel, naar een verordening van 1628, over halfland gerekend, wat evenwel met den tekst boven uit de
" Coutume rimée " aangehaald, wordt tegengesproken :
Id., Id., I, 250: " Ende is te weten, dat huys-weghen, kerck-weghen
ende landt-weghen, ligghende over iemants landt, worden gherekent in
deele, koope, pachte ofte mangel, tucht, over half-landt. " (Id. art. 56.)
EDW. GAILLIARD.

DE BRIEVEN 76 TOT 107
VAN

ANTONI VAN LEEUWENHOEK.
(4e BIJDRAGE TOT DE STL[DIE OVER
DE WERKEN VAN DEN STICHTER
DER MICROGRAPHIE)
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J, VANDEVELDE,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De brieven 76 tot 107 van Antoni van Leeuwenhoek zijn
in de 4 e , 5e en 6e vervolgen vereenigd.

Vierde vervolg der brieven.
Het vierde vervolg is het laatste gedeelte van het 2 e boekdeel der Nederlandsche uitgave, zooals het medegedeeld werd
in mijne 3e bijdrage (1) ; het bevat de 76e tot en met de 83e missive, blzz. 533-730 en twee registers, het eerste voor de bundeltjes van het l e boekdeel, het tweede voor de behandelde
stof van het 2e boekdeel. Mijne studie werd gedaan met het
exemplaar van de Leidsche Bibliotheek (530 F19), evenals voor
de 3 eerste vervolgen.
Vierde vervolg der Brieven, Geschreven aan de Wytvermaarde Koninklijke Societeyt in London. Handelende onder
andere van de Voortteelinge van de Vloon. Van de Worm
den Hemelt. Van de Myt. Van 't Natuurlyk Vuur. Van het
sweet dat in een uure tyds uyt de hand werd gestooten. Van
de Doofheid. Van de Wormen in de Ingewanden der Visschen,
(1) Versl. en Med. Kon. Vl. Acad., 1922, blz. 1019.
Versl. 1922

72
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en hoe die in de kinderen komen. Van de soogenaamde ingebeelde Eyernesten der Vrouwelyke Dieren. Van 't Vlees van
de Tonge, en 't Hert. Van de ontleding en voorteeling van de
Mossel. Als mede dat 'er geen levende schepsels uit bederf
konnen voortkomen, enz.
Door Antoni van Leeuwenhoek, Lid van de Koninglijke
Wetenschap-soeckende Societeyt in London. Met Figuuren.
Tot Delft, Gedrukt by Henrik van Kroonevelt, Boekdrukker
en Boekverkoper in de Hypolitus-Buurt, op den hoek van de
Nieuwe-straat, 1694. (76e missive tot 83e missive, blzz. 533-730,
15.8 x 19.7 cm.)
Register (Verstrekkende te gelijk voor een kort Inhoud)
Van alle de Werken van de Heer Antoni van Leeuwenhoek.
Verdeeld in twee Deelen : Daar van het eene de stoffe die in
de tien eerste Tractaten begrepen is : En het andere die van de
vier vervolgen der Brieven aanwijst. Door een Beminnaar der
Natuurlijke-wetenschappen t'samen gesteld. Tot Leiden, By
Cornelis Boutesteyn, 1695 (met een titelprentje, een kasteel op
eene door water omgeven rots verbeeldende, en met de woorden : structa super lapidem qui ruet ista domus ; blzz. 5-34). Op
dit register volgt een bericht aan den lezer (2 blzz.).
Aan het begin van het register leest men :
Het register over de " Beroemde en seer stofrijke Werken
van de Heer Antoni van Leeuwenhoek " was nog al van
moeielijk opstel, dewijl de tien eerste Tractaten, by twee
verscheidene Boekverkoopers gedrukt zijn : en geen bestipt
vervolg van 't Nomber der bladzijden houden ".
Tweede Register, over de Werken van de Heer Antoni
van Leeuwenhoek. 't Welk de stoffe, in de Vier Vervolgen
sijner Brieven bevat, aanwijst (29 blzz.).
De brieven van het 4e vervolg (76 tot 83) zijn allen tot de
Royal Society gericht ; ik vond ze echter niet in de Philosophical Transactions vermeld.

76 ste Missive van 15 October 1693, Ceschreven aan de
Koninglijke Societeyt in Londen. Waar in gehandelt werd van
de Couleuren ontrent de Veeren ofte Pluymen. Verscheyde
Couleuren in een draat gesponne Wolle. Datter geen Voorteelinge kan sijn sonder Voorteelder. Vloon leggen Eyeren, en
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uyt die Eyeren komen Wormen, dese Wormen sijn met Vliegen gespijst en groot gemaakt ; in hoe veel tijd de Wormen
haar volkome wasdom hebben. De Vloo .Worm verandert in
een Popke of Tonneke. Hoe veel tijd een Ey van doen heeft
eer het een Vloo is. Seven a agt maal konnen de Vloon in een
jaar voorteelen. Van het lang leven van een Vloo-.Worm
sonder spijs te gebruyken. Het omspinsel dat de Vloo-.Worm
maakt, beschermt de Worm voor de Mijt. Het lighaam van de
Vloo. Van de Angeis van de Vloo. Van de agterste poot van
de Vloo, en van de vaten in de selvige. Van de versameling
van de Vloon, ende derselver Mannelijk Lid. Het Wijfke van
de Vloo sit in 't versamelen over het Manneke contrarie andere
Dieren, en tot soodanige uytwerkinge, is het lighaam van het
Manneke daar gans toe gemaakt. Geen grooter luxurieusheyt
in eenig Dier, als inde Vloo. De versameling van de Vloon
afgebeelt, en hoe men die kan komen te sien. Verscheyde dwalingen ontrent de voorteelinge van de Vloon, daar van Kircherus geen van de minste is, en soo dwaalt denselven ontrent veel
andere saaken (blzz. 533-572, 20 fig. op eene plaat). — Epistola
76. Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur :
De coloribus in plumis. De variis coloribus in filo laneo torto.
Etc. Arcana naturae detecta II (2), 1722, 321-343, ipsis idibus
octobris 1693. ^– Hartsoeker, op. citat. (3), 31-32.
Brief gedagteekend 15 October 1693, waarin v. L. zijne
gedachten over het ontstaan der wezens uit andere wezens,
zonder zelfwording verder ontwikkelt, en hij spreekt zijn genoegen uit omdat door de leden van de kon. Societeit van London
zijne gedachten worden aangenomen : " Het was my ook aangenaam te sien, dat men by de Coninklyke Societeyt van myn
sentiment was, en waar op sijn Ed : komt te seggen, Datter
geen voorteelinge is, nog ook kan sijn, sonder Voorteelder, dat
de waarheyt daar van meer en meer daaglijks werd bevestigt, soo
door LIE. als andere curieuse aanmerkers van de natuer, dewijl
men geduurig bevind, dat alle schepselen worden geteelt, op een
(2) Over boekdeel II van de Latijnsche uitgave, zie mijn 2e bijdrage,
blz. 652.
(3) Over Hartsoeker en zijn boek, zie mijn le bijdrage, noot (7)
van blz. 325, en mijne 2e bijdrage, noot (6) van blz. 654.
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geregelde wijse, dewelke de onwetende en luyheyt van de
voorgaande Eeuwen, meende de uytwerkselen te sijn van verderf, tot groote schande van de Natuer. "
Daarop wordt een volledige studie van de vloo gedaan,
van het ei tot het volwassen dier, studie die aldus eindigt :
" Wy sien daar benevens sulken ordentelijkheit, en volmaaktkeit waar mede de Vloo soo begaaft is, als eenig groot dier
daar aan wy met onze bloote oogen alle de leden komen te
beschouwen. Sal men dan nu nog langer met dien ouden droesem beladen blijven? Dat den een ons sal willen versekeren,
dat de Vloon uit sant, den anderen uit Turfmollem, weder een
ander dat die uit de drek van Druiven voortkomen en als wy
Kircherus in zijn Onderaartsche Werelt (4) daar over hebben

nagesien, seit dezelvige aldus : Het is ondervonden dat de
Vloon ook uit pis, en stof van de vloer vermengt, als ook uit
haar eigen uitdijgzel voortkomen. "
Op dit alles antwoordende, op dezelfde wijze als Louis
Pasteur (5) het rond 1860, dus ca 170 jaren later, in zijn historischen strijd tegen de theorie van de zelfwording, roept v. L.
eenvoudig, doch wetenschappelijk, uit : " By aldien hy van
vergrootglazen was versien geweest, hy soude anders oordeelen. "
77 ste Missive

van 20 December 1693, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd. Van
de Wormen den Hemelt genaamt, die men seyt dat sterven, als
'er heete dagen komen. Veranderen in een Popke. Verlaten
haar Huytge in 't veranderen. Worden tot een vliegent Schepsel, die men Spek-eeters, en ook Mayers noemt. Hare versameling en menigvuldige Eyers. Hare Ingewanden en beschout men
niet als met verwondering, om haar menigvuldige vaaten en
maaksels van de selvige. Hoe de Sprink-Hanen in de Oostersche Landen konnen vermenigvuldigen, en ook weg sterven.
(4) Athanasus Kircher, geboren te Geyssen 2 mei 1602 volgens
Hoefer, en te Fulde 2 Mei 1601 volgens Niceron, i Roma 28 nov. 1680,
professor van wiskunde aan het Roomsch Collegium te Rome. Zijn
twee belangrijkste werken zijn Mundus subterraneus (Amsterdam 1678)
en Physiologia experimentalis (Amsterdam 1680).
(5) Louis Pasteur, zie le bijdrage, noot (31), blz. 335.
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Seer kleyne dierkens in 't Land. De volmaaktheyd ontrent het
hooft van de Luys, ende desselfs angels. Van het Dierke de
Myt, ende der selver Eyeren. Hoeveel tijd de Eyeren van
nooden hebben, eer daar jonge 'Mijten uyt komen. De Myt
versamelt op een byzondere manier. Van het lang leven van de
Myt sonder voetsel te gebruiken. Soo onmogelijk als een Oliphant uyt een stofje kan voortkomen, soo onmogelijk kan een
Myt sonder voorteelinge voortkomen (blzz. 573-606, 10 fig. op
eene plaat). -- Epistola 77. Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : De verme nostratibus dicto den Hemelt,
qui, aestivo solis calore ingruente, mori dicitur. Etc. Arcana
nat. det. II, 1722, 344-363, XIII Kal. Januarias 1694. --- Hartsoeker, op. citat., blz. 32.
Brief gedagteekend Delft in Holland, den 20 December
1693, en geschreven met hetzelfde doel als de voorgaande. De
opzoekingen over de levenswijze van verscheidene kleine dieren leiden weder tot een besluit tegen de zelfwording ; sprekende over de mijt, verklaart v. L. : " sullen nu de verre siende
natuur kenners, met my niet moeten seggen, dat zoo onmogelyk
een Mijtge uit meel nog uyt bedervinge, maar alleen uyt voorteelinge, als hier vooren verhaalt, moet voortkomen. "
78 yte Missive van 24 Januari 1694, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd. Van
de veel ledige worm die men den breeden Worm noemt, soodanige Wormen hoe wel kleynder in de Palingen en Alen
ontdekt. Alen en Palingen hebben Wormen in de darmen, die
met het maaksel van de Wormen in 's Menschen lighaam over
een komen. Tarbotten hebben Wormen in de Maag, die zeer
na met den breeden Worm genaamt over een komen. Hoe de
Wormen in de kinderen haar lighaam konnen komen. Den
breeden Worm word ook in Voorn en Brasem gevonden. De
Wormen vesten haar zeer vast in de darmen, want zonder
zulks zouden deselve met de Chijl uyt gestooten werden. En
waarom de Wormen van een ingegeven medicament niet en
sterven. Oorzaak van de pijn die door de Wormen werd aan
gedaan. en hoe de Wormen de kinderen van het beste voetsel
berooven. Wormen in de Schel-vis, als in de darmen van de
Cabbel-jaeuwen. Meenigte van byzondere zout deelen in de
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darm van een Cabbel-jaeuw (blzz. 607-619). — Epistola 78.
Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : De
verme multimembri, quem Vermem latum (den breden Worm)
vocant. Etc. Arcana nat. dei. II, 1722, 364-372, IX Kalendas
Februarias 1694. ^-- Hartsoeker, op. citat., blz. 32.
Woekerwormen vindt men in de darmen van den paling,
evenals in de darmen van den mensch ; door het breken dezer
wormen onder den microscoop, zijn talrijke ronde kogels uit
het lichaam vloeiend na te gaan. Bij vele visschen zijn woekerwormen te vinden.
79ste Missive van 24 Februari 1694, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd. Van
een Brandende stoffe die men natuurlijk vuyr noemt, en die men
seyt dat uyt pis gedisteleert werd. Als men met die stoffe letters
op een papier trekt, ende dat papier soodanig by het vuyr
brengt, dat het papier warm werd, zoo vliegt de brand in de
getrokke letters. Zeker Heer Chimicus laat den Autheur mede
de verhaalde stoffe toe komen, die door het vergroot glas
examinerende, werd bevonden, dat de rook, die in 't bloote
oog van de stoffe (als die buyten het water is) afgaat, niet en
zijn als bolletgens, welke bolletgens niet omhoog, (gelijk de
gemeene rook doet) maar na omlaag werden gedreven. Hoe de
stoffe buyten het water kan bewaart werden. Hoe de glaasjens
toe gestelt werden, daar de observatien ingedaan zijn (blzz. 620631, 5 fig. op eene plaat). — Epistola 79. Data ad Regiam
Societatem Londinensem. In qua agitur : De materia ardente
quam ignem vocant naturae, quamque ex urina destillari ajunt.
Etc. Arcana nat. det. II, 1722, 373-380, VI Kalendas Martias
1694.
Hartsoeker, op. citat., blz. 32.
Brief waarin v. L. een aantal verschijnselen beschrijft, die
met een product, wellicht phosphor, kunnen ontstaan waarvan
de oorsprong niet voldoende gekend is, en dat door distillatie
van oude urine zou verkregen worden. In zijne mededeeling
geeft hij de wijze om met een glazen buis kogelvormige toestelletjes te blazen en uit te trekken; dit wordt door figuren toegelicht.
80ste Missive van 2 Maart 1694, Geschreven aan de
Koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd. Van
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een Out Man zijn hard horentheyt, genesinge, en waar uyt de
hart horentheyt was voortgekomen. Van de stoffe en hairtgens,
die binnen in de Ooren door de huyt werden uyt gestooten, en
hoe de hairtgens in 't Oor met een vetagtige stoffe beset zijn.
Wat figuuren, de uytgestoote stoffe uyt de Ooren aan nemen.
Van een krom gebooge hairtge uyt de Arm. Hairtgens hebben
van buytenen een schors, of bast, en van binnen bestaan die uyt
veel hairtgens. Zoo is het insgelijks met de Wol van Schapen
gelegen. Het maaksel van de stoffe uit het Oor. Van het sweet
dat in een uure tijds uit de hand is gestooten, en hoe groot de
hand is, tegen de groote van het lighaam. Van de zout deelen
in het sweet (blz. 632-652, 6 fig. op eene plaat). -- Epistola 80.
Data ad Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : De
gravi auditu senis cujusdam, ejus curatione, ejusque causis. Etc.
Arcana nat. dat. II, 1722, 381-393, XIII Kalendas Aprilis 1694.
— Hartsoeker, op. citat., blz. 32-33.
Microscopisch onderzoek van haren. namelijk uit de oorbuis, waarin ook vette stoffen afgescheiden worden. v. L.
schrijft over zijne besprekingen met wijlen Bontekoe (6), gedurende welke gehandeld werd over de groote hoeveelheid stof
die langs de huid het lichaam verlaat. Om dit vast te stellen
bracht v. L. zijn hand in een zuivere flesch, zoodanig dat de
hand daarin volledig ingesloten was, en door gebruik van thee,
wekte hij het zweeten op. Na 45 minuten stelde hij vast, door
het wegen van de flesch, eene verhooging van een 1/16 ons ;
bij een andere proef verkreeg hij 3/32 ons. Nadat hij den omvang
van zijn hand door waterverplaatsing had bepaald, berekende
hij dat zijn hand 11 ons zwaar was, en dat zijn lichaam (150
pond) 218 maal grooter was als zijn hand. Deze proef zou
heden bijna niet beter kunnen genomen worden.
Hartsoeker schrijft over de vette stoffen van de oorbuis zeer
verkeerd : " Ce ne sont pas des ordures, mais c'est une matière
très amère que la Nature y décharge par plusieurs glandes, afin
d'empêcher apparemment de petits insectes d'entrer dans l'oreille,
ou l'on est sans défense. " Deze uitlegging van de beschutting
tegen insecten is een loutere veronderstelling, zonder weten(6) Corn. Bontekoe, zie 2e bijdrage, noot (17), blz. 680.
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grond, die zeker de waarde van de proef van
Leeuwenhoek niet vermindert.

schappelijken

81 ste Missive van 19 Maart 1694, Gesonden aan de
Koninglijke Societeyt in London. Zijnde een Missive die de
Heer George Garden (7) uyt Aberdeen aan den Authuer is
schrijvende, waar in de Heer Garden zoekt te beweren, dat de
Vrouwelijke Ballen anders Eyer-nesten gezeyt, noodig zijn tot
de voorteelinge. Waar op den Authuer antwoort, ende de
verdigtsels van de zoo genoemde Ballen wederleyt, ende onder
andere zeyt, dat de Vrouwelijke zoo ondienstig zijn tot de
voorteelinge, als de Tepels aan de Borsten van de Mannen,
enz. (blzz. 653-673). — Epistola 81. Data ad Regiam Societatem
Londinensem. Quae est Epistola, quam Dominus Georgius
Garden ad Auctorem Aberdoniá Scripsit, etc. Arcana nat. dat.
II, 1722, 394-406, Pridie Kalendas Martias 1694..— Hartsoeker, op. citat., blz. 33.
Brief gedagteekend Delft in Holland den 19 Maart 1694.
De brief begint met de vertaling " Translatie uyt het Engels "
van den brief van George Garden van 24 Augustus 1693 uit
Aberdeen, in welken brief de meening van v. L. wordt gevraagd.
De eiernesten aan de baarmoeder hebben volgens v. L., en ook
volgens Swammerdam (8) en de Graaff (9) die v. L. persoonlijk
heeft gekend, geen rol te spelen bij de bevruchting.
Hartsoeker zou met Garden zelf over de theoriën van v. L.
gesproken hebben, en uit de gedachtenwisseling zou blijken,
zegt Hartsoeker, dat " M. Garden est a peu prés de mon sentiment sur la génération des animaux ".
82ste Missive van 2 April 1694, Geschreven aan de
Koninklijke Societeit in London. Waar in gehandelt werd Dat
een Menschen Tonge uyt een grooter meenigte van kleyne
Vlees-Muscultgens moet bestaan, dan de Tongen van Viervoetige Dieren. Van de Musculen van een Osse Tonge, ende
(7) Garden George, 1649 j 1733, priester en professor in de King's
College te Aberdeen.
(8) Joannes Swammerdam, zie le bijdrage, noot (39), blz. 344.
(9) Regnerus de Graaf, zie le bijdrage, noot (21), blz. 332.
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derzelver kleynheyt, waar van eenige in lengte, en ander weder
over dwars zijn door sneden. Hoe de kleyne Vlees-Musculen
zig in 't bewegen van de Tonge moeten schikken, en waar
door een Tonge nu in de lengte, en dan weder in dikte is toenemende. Van het Hert van een Schaap, ende de aan een
schakeling van de Vlees-deelen van het zelvige. Van het Hert
van een Os, ende de aan een schakeling van het Vlees van het
Hert. Van het maaksel en aan een schakeling van het Hert van
een Eent-Vogel, ende der zelver aftekening. Hoe de Vleesdeelen van kleyne menbrane omvangen werden. Wanneer een
gemeene Vlees-Muscul gequest zijnde, nog eenige beweginge
kan doen, daar integendeel, een Vlees-deeltge van het Hert
gequest zijnde, het geheele Hert niet alleen komt te lijden, maar
de dood daar op moet volgen. Hoe het Hert egter gequest kan
werden, zonder dat er aanstonts de dood op volgt. Van het
maaksel, ofte aan een schakeling, van de Vlees-deelen van het
Hert van een Hoen, als ook van het Hert van een Cabbeljaeuw
(blzz. 674-690, 5 fig. op eene plaat). --- Epistola 82. Data ad
Regiam Societatem Londinensem. In qua agitur : Linguam
humanam ex pluribus exiguis musculis carnosis necessario
constare, quam linguae quadrupedum. Etc. Arcana nat. det. II,
1722, 407-416, Postridie kalendas Aprilis 1694. — Hartsoeker,
op. citat., blz. 33.
Brief gedagteekend Delft in Holland den 2 April 1694,
gewijd aan de microscopische studie der spieren.
83 ste Missive van 30 April 1694, Geschreven aan de
Koninklijke Societeit in London. Waar ingehandelt werd Dat
de heer Bonnanni (10) beweeren wil, dat zonder voortteelinge
uyt het slijk, levende dierkens voort komen, dat by den Authuer
wert ontkent, schoon men uyt het slijk of zant, dat men uyt de
Zee of Rivieren neemt, Schulp-Vissen ziet voortkomen. Wat
(10) Buoananni Phil., natuuronderzoeker en oudheidskundige,
behoorende tot de Jesuitenorde, geboren te Rome op 7 Jan. 1638,
overleden op 30 Maart 1725. Hij schreef onder anderen de volgende
werken : Observationes circa viventia, quae in rebus non viventibus
reperiuntur, cum micrographia curiosa, Romae, 1691, in 4; Museum
collegii romani kircherianum, Romae, 1709, in fol.
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gevoelen een Mossel-vanger heeft, van het voortteelen der
Mosselen. Hoe de Schulp-vissen op onze Zee-kusten in meenigte voortteelen, en ook door de onstuymige zee verslonden
werden. De Schol en andere Vis, bijten de Schulp-visjens ontstukken, en gebruyken die tot voetsel, daar zy vet van werden.
De overvloet van Schulp-visjens maakt onze zee-kusten Visrijk. Van het wondere maaksel van een schulp-visje. Van de
Eyeren, ende Darm in de Mossel. Van de onbedenkelijke
beweginge in de baart van de Mossel, ende der zelver senuwen.
Eyeren van de Mosselen leggen ingeschikte ordre op de Mossel-schulpen. En welkers figuuren zeer na met de Mosselen
over een komen. Ongeformeerde Mosselen in de Eyeren. Hoe
een Mossel zig kan vast hegten, waar door hij bevrijt is, van
weg gespoelt te werden. Van een lang en helder rond lighaamtje in de Mossel. Van de meenigvuldige Eyeren, die een Mossel
op zijn Schulp heeft, ende derzelver kleynheyt. Veel ongeformeerde Mosselen zijn in de Eyeren doot, en uyt wat oorzaak.
Van de Pok-visjens, die op de Mosselen en Oester-schulpen
gevonden werden, en derzelver wonderbare maaksel, als ook
de meenigte van haar Eyeren. Van een kleyn Visje, dat onder
de Garnaat gevangen werd, ende de jonge Visjens, die uyt het
lighaam quamen, alsmede van het Oog van het zelfde visje.
Van de volmaaktheyt, en onbegrijpelijke toestel, die tot het
Oog van een Rombout, Vlieg, Mugge, en Mier vereyst werden
(blzz. 691-730, 11 fig. op eene plaat). — Epistola 83. Data ad
Regiam Societatem Londinensem. In qua narratur ; Celeberrimum Bonannium tueri velle sine generatione 'ex coeno viva
prodire animalcula quod auctor noster negat, etc. Arcana nat.
det. II, 1722, 417-439, Pridie kalendas Majas 1694. — Hartsoeker, op. citat., blzz. 33-34.
De gedachten van v. L. waren door vele geleerden van
zijnen tijd niet aangenomen; dit blijkt namelijk uit hetgeen men
in het begin van dezen brief lezen kan : " Ik hebbe Hare Hoogh
Edele den 2 Maart laatstleden toegesonden, een copie van een
korten inhout van zeker boek, tot Romen gedrukt, waar van
den Autheur is den zeer geleerden Hr Philippo Bonanni Priester
der Societeit Jesu, die beweeren wil, dat uyt onbesielde zaken
zonder teelinge, dierkens konnen voortkomen, volgens de stellinge van Aristoteles. "

1103
" Den Eerwaardigen Hoogh geleerden Heer, die my het
gedrukte blat heeft toegesonden, schrijft my, dat binnen Romen
niemant is, die zoo na mijne observatien verlangt, als de Heer
Bonanni. Zoo zoude ik ook van de Heer Bonanni zijne waarneemingen komen te spreken. In het toegesondene blat werd
onder anderen gezeyt : Nademaal den Autheur van dit Boek,
ontrent de voortteelige der geschulpte dieren, de gevoelen van
de Oude, en wel voornamentlijk van Aristoteles aangehangen
heeft ; met te verzekeren, dat die in het slijk, ofte zandagtige
aarde, van zelfs gebooren werden, enz. "
Daarover opent v. L. de discussie, met te zeggen : " Dog
wat my belangt, ik maak geen swarigheyt, en twijffel ook niet,
of de Heer Bonanni zyn stellingen zullen in rook verdwijnen ".
Wel is waar ontstaan in het slijk van de oevers der zee en
der rivieren schelpdieren, maar dan uit de eieren die na eene
bevruchting zijn voortgebracht ; die bevruchting wordt door
v. L. op volledige wijze beschreven; hij schat dat op een vierkantigen duim 6300 eieren kunnen te samen vereenigd zijn,
en 661500 eieren in een lichamelijken duim ; daardoor is de
sterke ontwikkeling van mossels, zonder zelfwording uit het
slijk, begrijpelijk.
Daarna beschrijft v. L. den bouw der oogen bij verscheidene dierensoorten.
Van deze belangrijke studie over het ontstaan der schelpdieren, kan Hartsoeker niets weerleggen ; hij kan zelf niet nalaten,
bij de bespreking der aangehaalde verschijnselen, te zeggen :
" La 83me Lettre du 30me avril 1694, ou il parle des ceufs d'une
moule, que la mère avoit par milliers rangés ou pondus en ordre
sur les coquilles, et dont chaque ceuf renfermoit une petite
monde, est fort curieuse ;....
^
^*

Vijfde vervolg der brieven.
Vijfde vervolg der Brieven, geschreven aan verscheide
Hoge standspersonen en geleerde luyden, door Antoni van
Leeuwenhoek. Tot Delft, by Henrik van Krooneveld, Boek
verkooper. 1696. (1 5.8 X 19.7 cm., blzz. 1-172 + Bladwijser).
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Met het 5 e vervolg begint het 3e boekdeel der Nederlandsche uitgave. Van dit 3 e boekdeel heb ik twee exemplaren
gezien die ten allen opzichte (11) op elkander gelijken : Het
eene exemplaar behoort tot de Leidsche Universiteitsbibliotheek
en werd ter mijne beschikking gesteld door de Heeren Hoofdbibliothecaris der Universiteiten van Leiden en van Gent ; dit
exemplaar draagt n r 530 F20 en de aanduiding Ex Legato Verryst ; het tweede exemplaar behoort aan den heer Naveau te
Antwerpen, den talentvollen en ieverigen hoofdredacteur van
het Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, die mij het kostbaar
boek voor een onbepaalden tijd heeft willen toevertrouwen,
waarover ik hem hier mijn hartelijken dank betuig. Het 3e boekdeel bevat het 5 e , het 6e en het 7e vervolg der brieven ; de
Bibliotheek der Universiteit van Gent bezit het 5e vervolg
afzonderlijk onder n r A1469; dit 5e vervolg gelijkt volledig op
het 5e vervolg van de boekdeelen van Leiden en van den Heer
Naveau.
Vóór den titel komt een titelplaat, geteekent F. van
Schaak, met den volgenden tekst : " Vijfde vervolg der brieven
van Antoni van Leeuwenhoek, Delft by Henrik van Crooneveld CIS IOC XCVI. De Titelplaat word van Pieter Rabus (12)
dus verklaart :
" Men ziet hier de WIJSBEGEERTE, koninginne der Wetenschappen, wyzende met hare ryke-staf op de NATUUR, te
vooren bedekt, nu zigtbaar geworden. Voor haar leggen veler-

(11) Het exemplaar van den heer Naveau draagt echter blz. 285
in de plaats van 286.
(12) Petrus Rabus (zie Biographisch Woordenboek der Nederlanden van A. J. Van der Aa, 11 e deel, 1865, blz. 282, en 16e deel, 1874,
blz. 22) heeft voor ons een bijzondere beteekenis, omdat hij uit Vlaanderen afkomstig is, van waar zijne ouders naar Rotterdam zich vestigden ; hij werd in deze stad op 12 Dec. 1660 geboren. Notaris en dan
praeceptor in de Erasmiaansche school, overleed hij 13 Januari 1702.
Buiten gedichten, vertalingen, geschiedkundige verhandelingen, heeft hij
van 1692 tot aan zijn dood de Boekzaal van Europa laten verschijnen.
Met de boekzaal van Europa was v. L. in briefwisseling ; daar dit
tijdschrift tot nu toe niet in mijn bereik was, beschik ik thans alleen over
een tiental aanteekeningen over brieven, in het Biographisch Woordenboek der Nederlanden van A. J. Van der Aa (11e deel,1865, blzz. 282
en 283), vermeld.
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ley maaksels der Nature, welker opkomst en voortteeling door
een vergroot-glas word bekeken van het schander ONDERZOEK,
uitblinkende met haren weitsen tabbaard vol oogen. De wakkere NAARSTIGHEID poogt tot dit onderzoek te trekken de
stugge DWALING, een vent, kennelijk aan zijn stelt, geblinddoekte oogen, en groote Eselsooren. Drie Bazen, die den naam
van Wijsgeeren dragen, d'eerste een bygeloovige Jood, de
volgende een al te ligtgeloovig Christen, de derde een Heiden,
in Aristoteles School onderwezen, en het opschrift van VERBORGENE HOEDANIGHEDEN op zijn rug torssende, zijn nog niet
genaderd ten drempel daar de WAARHEID zit, eigenaardig naakt,
en schoon, geenes blanketsels behoeftig, en de schrikkelijke
NIJD met voeten tredende. Een goddelijk Hemelligt straalt op
LEEUWENHOEKS konstige uitvindingen. "
Het vijfde vervolg begint met een " Opdragt aan den
Hoog Ed : Geboren Heere, Den Heere Frederik Adriaan
Baron van Reede (13) lid der Staten van Utrecht en der Staten
der Vereenigde Nederlanden (3 blzz.), en met 5 strophen van
P. Rabus (op blz. VIII), waarin de dichter op den strijd der
wetenschap om waarheid te bekomen en overlevering te vernietigen zinspeelt, en het belang van het persoonlijk onderzoek
doet uitschijnen.
Aan den Heere
Antoni van Leeuwenhoek,
op het
Vijfde vervolg
zijner
Ontdekking-Brieven.
Vervolg vrij LEEUWENHOEK, 't Vervolg der kijkerij,
En kijk voor andere, die blind met beij hun oogen
De blinde wereld nog misleiden, zelf bedrogen,
Door 't algemeene JA, die groote dwinglandij.
(13) Frederik Adriaan baron van Reede van Renswoude, Vrijheer
van Renswoude, heer van Emmickhuysen en Bornewal; door zijn
huwelijk ook van Moerkerken en in Middelharnis, geboren te Utrecht
22 Febr. 1659 en aldaar overleden 12 Dec. 1738 ; vergezelde den
Nederlandschen ambassadeur te Parijs van 1678 tot 1679, lid der gedeputeerde Staten-Generaal.
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Al wie niet zien kan, en 't nogtans een ander leert,
Verraad hem zelven ; nu in 't end de regie waarheid,
Door hulp van glazen voor een scherpen ziender klaar leit,
Die d'Almagtt-glory door dat zien nog bet vermeert.
't Zien gaat voor hooren uit een ander : maar indien
Het onverstand, mijn Vrint, veel liever blind wil blyven,
Als af te leeren 't geen wel duizend and're drijven ;
Ey, stoor u niet. Natuur geeft u haar hart te zien.
Die, ongelooviger als Thomas, eerder kan
Aannemen, dat een goed verstand nooit kon gelooven,
En zoekt het Schepsel zijn voortteling-kragt t'ontrooven,
Schryf, schryf voor zulke niet, o verreziende Man.
Maar schryf, en zie, en blok, en arbei voor den geen
(Gy hebt geen loon dog van des werelds gros te wagten)
Die, juist als gij, voor al de Waarheid gaat betragten.
Zoo zult g' uw zweet met vrugt aan d'Eeuwigheid besteén.
P. RAB;'S.
Het 5e vervolg bevat de brieven 84 tot en met 96; buiten
den 84en brief gericht aan den secretaris der Royal Society, zijn
deze brieven aan verscheidene personen geschreven. Ik vond
er geen enkel in de Philosophical Transactions.
84 ste Missive van den 14 September 1694, Geschreven
aan de wel Edele Heer Richart Waller, Secretaris van de
Koninglijke Societeyt in London. Waar in gehandelt werd
Van de menigvuldige Bloet-deelen in de Poot van een Krabbe.
En van de uytnemende smalle loop van het Bloet, zoo in de
Arterien als in de Vena. Daar het Bloet niet voortgestooten
konde werden, liep het voor een kleyne spatie gints en weder.
Het maaksel van de Krabbe zoo van buyten als van binnen
bestaat uyt een onbegrijpelijke volmaaktheyt (blzz. 1-4). —
Epistola 84. Data ad Richardum Waller Regiae Societati
Londinensi a Secretis. In qua De multiplicibus particulis sanguineis in pede caneri (Krabbe) et celerrimo sanguinis cursu tam
in arteriis, quam venis. Etc. Arcana nat. det. II, 1722, 440-442,
XVIII Kalendas Octobris 1694..— Hartsoeker, op. citat., blz. 34,
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De studie van den bloemsomloop bij de lagere dieren
geeft aanleiding tot eene nieuwe verklaring van v. L. over de
onmogelijkheid van de zelfwording; en hij geeft die verklaring
met kracht en overtuiging :
" Wanneer ik nu zoodanige Krabbe, alsook die wat grooter waren, ontledigde, zoo vond ik in alle de werktuygen, die
my zoo van buyten als binnen in 't lighaam voor quamen, met
zoodanige onuytsprekelijke en onbegrypelijke verwonderenswaardige maaksels versien, dat by aldien wy yder deel van het
zelvige zoo volmaaktelijk, met het bloote oog konden beschouwen, wij met barbaastheyt zouden moeten uytroepen, 0! wonder, ja wat wonderlyk maaksel is dit kleyne (in ons Oog)
veragte Schepsel en zeggen, zullender nu nog Menschen
gevonden werden, die regtsinnig van Oordeel zijn, derven
droomen, dat zoo een Kleine Krabbe, of ook eenig ander
Schepsel, hetzy in Zee of Rievieren, uyt bederving, ofte te
samen stremminge van deelen, uyt de Slikken voortkomen. "
Zou dit beter in onzen tijd kunnen geschreven worden?
85 ste Missive van den 30 November 1694, Geschreven
aan d'Hr Petrus Rabus. Waar in gehandelt werd Het vervolg
van de ontdekkingen wegens het Hoorenvlies in de Oogen van
een Rombout. [Korenbout, of Puystebiter.] Ontleding van
't gemelde Vlies. Beschouwing door 't zelve. Uyt hoe veele
schubachtige op een leggende deelen het bestaat. Volmaakt
heyd van 't Oog. Reeden waarom dit vliegend Dier met zoo
veele duyzenden gezigten voorsien is. Krabbe, Kreeften en
Garnaats-Oogen. Eyernesten der vorens-gezeyde Rombouten.
Groot getal Eyeren. Oorzake, waarom uyt die Eyeren niet
meer voortgekomene Dieren gezien worden; Besluyt van de
voortteelinge. (blzz. 5-13). — Epistola 85. Data ad Virum
omnigena eruditione inclytum, Petrum Rabum. Quae est continuatio detectionum Auctoris circa tunicam corneam in oculis
mordellae (Rombout, Puystebyter). Etc. Arcana nat. det. II,
1722, 443-448, Pridie Kalendas Decembris 1694. ^- Hartsoeker, op. citat., blz. 34.
De menigvuldigheid der oogen bij de insecten wordt door
v. L. uitgelegd door het feit dat die oogen niet kunnen
bewogen worden, evenmin dat het hoofd niet kan omgedraaid
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worden. Op naïve wijze meent Hartsoeker te mogen verzekeren : " Si la Nature a refusé aux mouches la faculté de tourner
leurs yeux de tous cótés, elle leur a accordé en récompense
cette grande quantité d'yeux. "
86 ste Missive van 10 April 1695, Geschreven Aan den
Wel Ed : Gestrenge Heere d'Hr M r Antoni Heinsius (14), Raat
Pensionaris van Holland. Etc. Waar in gehandelt werd van
den ommeloop van het Bloet in de Poot van een kleine krabbe.
Ende der zelver uyt nemende veel kleyne Bloet-vaten. Een
kleyn stukje van de Poot afgesneden zijnde, ende het Bloet
buyten de Vaaten beschouwt. Hoe het Bloet als een lid afgezet
werd, zijn circulatie behout. De bolletgens Bloet stremme zoo
wel te zamen, als die van andere Dieren. Van de zout deelen
in het Bloet van de krabbe, enz. (blzz. 14-21, 1 fig.). — Epistola
86. Data ad Illustrissimum Generosissimum Virum, Dominum
Antonium Heinsium, Illustrium et Praepotentium Ordinum Hol.
landiae et West-Frisiae Syndicum, etc. In qua agitur De san-guinis circuitu in pede minuti cancri (krabbe) ; etc. Arcana nat.
det. II, 1722, 449-453, IV Eidus Aprileis 1695. -- Hartsoeker,
op. citat., blz. 34.

In dezen brief beschrijft v. L. het zonderling feit dat als
een gedeelte van een ledemaat wordt afgesneden, het bloed
niet ophoudt in het vatenstelsel te loopen, vooral als men de
bloedstorting door de gesnedene vaten kan beletten ; dit wordt
gemakkelijk uitgelegd door het bestaan van de zeer dunne vertakkingen die van de slagaders naar de voenas leiden, en die het
aldus mogelijk maken dat het bloed terug naar het hart gevoerd
wordt.
Uit het bloed kunnen zoutkristallen gevormd worden, uit
zeszijdige figuren bestaande, die op het zeezout niet gelijken.
87 ste Missive van 22 April 1695, Geschreven aan zyne
Hoog Edele Geboore Heere. D' Hr Frederik Adriaan Baron
van Rhede (15), Vry Heer tot Renswoude, en Emmikhuysen,
(14) Antonie Heinsius, Delft 23 Nov. 1641 t Haag 3 Aug. 1720,
doctor in de rechten, in 1679 tot pensionaris van Delft genoemd, en in
1689 tot raadspensionaris der Staten van Holland.
(15) Hier bedoelt v. L. stellig Fr. Adr, baron van Reede.
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Heer in Moerkerken, etc. etc. Waar in gehandelt werd Van
het geluwagtig Wormken, of Popke dat in de Bloessem van
de Appel-boomen gevonden werd. Dese Wormkens moeten in
de Bloessem geplaast werden, anders zoude die vande Mier en
gevogelte op gegeten werden, in een Bloessem word ook maar
een Dierke gevonden, en uyt wat oorzaak. Worden vliegende
Schepsels. Waarom die Schepsels met een lange snuyt moeten
verzien zyn. De Wormkens in de Bloessem leggende hebben
weynig spys van noode. Inbeeldinge ontrent het zwarte vliegje
waar ontrent men zig bedrogen vind. Waar om de zwarte Vliegen by mistig en kout weder veele op de Boomen werden
gezien, menigvuldige Eyeren die de zvarte Vliegen leggen, enz.
(blzz. 22-30). ^-- Epistola 87. Data ad Virum.... Fridericum
Adrianum.... In qua agitur de Vermiculo luteo sive popula quae
in malorum floribus reperitur ; etc. Arcana nat, det. II, 1722,
454-459, X kalendas Majas 1695. Hartsoeker, op. citat.,
blzz. 34-35.
Telkens het voortbrengen of de ontwikkeling van bepaalde
wezens door v. L. wordt onderzocht, stelt hij vast dat die
wezens hun ontstaan te danken hebben aan eieren, en dat hunne
ontwikkeling met gedaantewisselingen gepaard gaat. Aldus
voert steeds v. L. zijn strijd tegen de theorie der zelfwording;
hij eindigt zijn brief met de woorden : " Ende alhoewel myn
voornemen is geweest, ontrent de voortteelinge van het ongedierte niet meer te zeggen, om dat ik oordeelde genoeg bewesen te hebben, dat alles door voortteelinge geschiet, zoo is my
naderhand van buytens lants voor gekomen, dat men de voortteelinge behoorde te vervolgen, als zynde een zaak daar veel
geleerde na haken. "
88 ste Missive van 1 Mey 1695, Geschreven aan zyne Wel
Edele Gestrenge Heere d'Hr. Mr. Antoni Heinsius, Raat Pensionaris van Holland, etc., Waar in gehandelt werd Van de
Noote-Muscaat, en of die van de Mijt doorknaagt werd.
Wormen en Dierkens in de Noote-Muscaat. Het Dierke de
Mijt en werd in de afgebryselde stoffe van de Noote-Muscaat
niet gevonden. De Olyachtige stoffe in de Noote-Muscaat en
werd van de Wormen niet gegeten. De Wormen beschadigen
de onrijpe Noote-Muscaaten meest. De Mijt loopt van de
Versl. 1922
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Noote-Muscaat weg. De uytwaseminge van de Noote-.Muscaat doet de Mijt sterven. Uyt de Nieuwe aangekomene
Noote-Muscaaten Wormen gehaalt. De Wormen die de
Noote-Muscaaten doorknagen en zijn ons Land niet eygen.
De Kamers daar men de Noote-Muscaaten op leyt behoorde
men te swavelen, als ook mede de schepen. Hoepen van de
Tonnen werden van de Wormen doorpeten. Van de Plant in
de Noote-Muscaat en menigvuldige Adertakken in dezelvige.
Van het Noote-Muscaat hout, ende der zelver byzondere zeer
Kleyne Vaaten. Het maaksel van de Aderen in de Jonge
Plant, die uyt de Noote-Muscaat is gehaalt. Het geene wy
komen te zien is zeer weynig by vergelijkinge, dat 'er verborgen blijft. Van het Tabacq zaatje, ende de Plant uyt het zelvige. Van de Ritsen Aalbessen die in 't midden van de Winter
in de bottgens zijn. (blzz. 31-58, 17 fig. op eene plaat). —
Epistola 88. Data ad... Antonium Heinsium... In qua agitur de
Nuce myristica, numque ilia ab acaris (Mijten) perrodatur.
Arcana nat. det. II, 1722, 460-476. Ipsis Kalendas Majas 1695.
Hartsoeker, op. citat., blz. 35.
Biologische en anatomische aanteekeningen over de
muskaatnoot en over de tabakplant, met een goede schets van
het kiemplantje van de tabak.
89 Ste Missive van 18 Mey 1695, Geschreven aan zyne
Hoog Edele Geboore Heere. D'Hr Frederik Adriaan Baron van
Rhede, Vry Heer tot Renswoude en Emmikhuysen, Heere in
Moerkerke & & Ei. Waar in gehandelt werd Dat de Dierkens
in de Appelbloessems hare voortteelinge op een geregelde
wyze toegaat. Versameling van de zelvige. De Wijfjens zijn
met Eyeren bezet. Een Dierke afgeteikent. De werktuygen
afgebeeld, door welkers behulp de Dierkens tegen glas konnen
op loopen. Ruspen in de Appel-boomen. Omspinnen haar.
Worden vliegende schepsels. Hoe uyt een omgesponnen Ruspje
veel zeer kleijne Vliegjens zijn voortgekomen. Ider Dier is
ingeschapen zijn Eyeren of jongen te leggen, daar de jongen
best konnen bestaan. De Rusp in een vliegende Schepsel verandert zijnde afgebeeld. En zoo ook een wiekje van een zeer
kleyn Vliegje €. (blzz. 60-73, 8 fig. op eene plaat). — Epistola
89. Data ad.... Fridericum Adrianam.... Argumentum Animal-

culorum in malorum floribus generatio sit modo bene ordinato.
Etc. Arcana nat. det. II, 1722, 477-485, XI Kalendas Junias
1695. --- Hartsoeker, op. citat., blz. 35-36.
De insecten zorgen voor de voortzetting van hunne soort,
evenals de andere dieren : zij leggen hunne eieren op de plaats
waar de jongens, uit die eieren voortgekomen, het voedsel
voor hunne ontwikkeling kunnen vinden.
Uit zijne studie over die insecten die op de boomenbladen
woekeren besluit v. L. weder tegen de zelfwording : " Weg
met het gevoelen van Aristoteles, en alle die hem nog na volgen, en willen staande houden, dat 'er uyt verderf vliegende
Schepsels, of eenig ander levend Schepsel voortkomt, en welke
door haar schryven de Waarheyt tragten te verduysteren. "
Zeer zonderling is het dat Hartsoeker over deze sterk uitgesprokene meeningen gewoonlijk niets mededeelt.
90 ste Missive van 10 July 1695, Geschreven Aan den
Hoog Edele Gebooren Heere. D'Hr Frederik Adriaan Baron
van Rhede, Vry Heer tot Renswoude en Emmikhuysen, Heere
in Moerkerke & & &. Waar in gehandelt werd Van het
omkrullen der bladeren van verscheyde boomen, en wat de
Mieren uyt de bladeren mogten halen. Veel Kleyne Dierkens
in de omkrullende bladeren. Geen Eyeren konnen ontdekken
waar uyt de Dierkens mogten voortkomen. Dierkens geopent
en tot verwondering jonge Dierkens uyt haar lighamen gehaalt.
In de winter aan een tak van een Aelbesse-Boom na Dierkens
gezogt en gevonden. Van andere kleyne Dierkens. Op nieuw
Dierkens geopent, en een groot getal jongen uyt haar lighamen
gehaalt. Hoe veel jonge Dierkens, in de tyd van 24 uren, een
Dierke geworpen heeft. Mieren eeten de Dierkens, dezelve
doen in 't voor Jaar zoo veel Boet als quaat. Hoe men de
Mieren kan dooden. Kleine Dierkens verwisselen verscheyde
malen haar huyt. Redenen van het omkrullen der bladeren.
Groote vermenigvuldinge van de Kleyne Dierkens. Dezelvige
veranderen in Vliegjens, die dan nog jongen werpen. Werpen
haar jongen Contrarie andere Dieren, met het agterlyf eerst
uyt. Een tweede soort van Dierkens. Een Dierke en ongebooren Dierkens afgeteykent. Dierkens die men aan de Kerse-Boomen bladeren vind, en konnen aan de Aelbesse-bladeren niet in
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van ongeboore Dierkens. Geen Mannelijk geslagt, onder de
Dierkens ontdekt, en schoon de jonge Dierkens 25 maal
kleynder zijn dan de volwassene, zoo konde men al die deelen
in haar lighamen bekennen, daar jonge Dierkens van zouden
voortgekomen hebben. (Blzz. 74101, 6 fig. op eene plaat). --•
Epistola 90. Data ad... Fridericum Adrianum Baronem Rhedae,.,. De crispatione Poliorum variarum arborum ; et quid
alimenti formicae ex iis talibus accipiant. Etc. Arcana nat.
det. II, 1722, 486-502, VII Idus Julias 1695. -- Hartsoeker,
op. citat., blzz. 36-37.
De gekrulde bladen van den aalbessenstruik dragen groene
luizen die door mieren als voedsel worden benuttigd ; verder
bestudeert v. L. de levenswijze van de diertjes die op de bladen
woekeren, en de rol der mieren in het bestrijden van dat
woekerongedierte. Hij beschrijft deze dieren met behulp van
figuren en drukt zijne bewondering uit over de " volmaaktheid
die in zoo een veragt schepseltje steekt ".
91 ste Missive van 20 July 1695, Geschreven aan den Wel
Edele Gestrenge Heere d'Hr Mr Antoni Heinsius, Raat-Pensionaris van Holland, &. &. Waar in gehandelt werd Van de
stoffe die uit onze Voeten werd gestooten. Op dezelvige schoon
regen water gegooten zijnde, wort zeer wit. Oorsaak van der
zelver wittigheyt. Van zeer kleyne dunne Wol deeltgens, die
van grooter Wol deeltgens, door de beweginge van de Voeten
worden afgeschuurt. Veel Zout deelen in de verhaalde stoffe,
en zagtigheyt van de zelve. Wat figuur die Zout deelen hadden. Groote menigte van kleyne Lugt-bolletgens, die uit de
stoffe van de voeten voortquamen, en welke ,Lugt-bolletgens
weder verdwenen. Hoe deze Lugt-bolletgens zijn waar genomen. Van de stoffe uit het Oor, der zelver Lugt-bollen en
Zout deelen. (Blzz. 102-113, 6 fig. op eene plaat). — Epistola
91. Data ad.... Antonium Heinsium.... In qua agitur de Materia
ex pedibus nostris potrusa, quae aqua pura pluviatili humectata
albescit; etc. Arcana nat. det. II, 1722, 503-510, XIII Kalendas
sextiles 1695. -- Hartsoeker, op. citat., blz. 37.
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Het vuil dat aan de voeten hangt bestaat uit talrijke schubbetjes van de opperhuid, vezels der kousen, zouten die men na
behandeling met regenwater zeer wel kan laten kristalliseeren
en die op gewoon zout gelijken ; het vuil uit de ooren vertoont
bij het onderzoek dezelfde stoffen. Bij warm weder dampen de
zouten nog al spoedig weg, hetgeen doet veronderstellen dat
de kristallen, door v. L. bestudeerd, uit ammoniumcarbonaat
samengesteld zijn, des te meer dat hij eene proef beschrijft
waarin hij het vuil van voeten of van ooren in een glazen
kolfje met water verwarmd, en dat hij vaststelt dat luchtbelletjes
zich ontwikkelen, waarvan hij den oorsprong niet kan uitleggen : " stond ik verzet, zegt hij, eendeels om dat ik niet en
konde begrijpen, hoe dese making van lugt geschiede... ".
Stellig was die lucht koolzuurgas, door de verwarming 'uit het
ammoniumcarbonaat gevormd.
Over dezen brief die verscheidene wetenschappelijke vaststellingen bevat, schrijft Hartsoeker op eene wijze die zijn
wetenschappelijken geest niet zeer hoog brengt : " Cette Lettre
écrite avec son stile ordinaire a un grand Pensionnaire de Hollande, m'a fait rire, puisqu'elle contient des observations les
plus grotesques du monde. Ayant óté ses bas, qu'il avoit portés
depuis longtemps jour et nuit, et ayant lavé dans de l'eau chaude
ses pieds, sans doute bien crasseux;.... '' Wordt dit op eene
wijze, in een " stile " geschreven die toelaat over de " stile "
van een ander geschrift de spot te houden ?
92ste Missive van 15 Augusti 1695, Geschreven aan den
Hoog Edelen Gebooren Heere D'H Frederik Adriaan Baron
van Rhede, Vry Heer tot Renswoude en Emmikhuysen, Heere
in Moerkerke &. &. &. Waar in gehandelt werd Van een
ongeloffelijke meenigte van jonge Oesters, die in een Oude
Oester zijn. Van der zelver werktuygen, waar mede de jonge
Oesters voort zwemmen. Wanneer jonge Oesters Doot zijn,
gaan haar schulpen open. Van de ongemeene kleynheyt van de
jonge Oesters. Van de zeer kleyne Dierkens die in 't water van
de Oesters zijn. Geen Schulp-vissen en komen nog uyt slijk of
van selfs voort, maar alle voortteelinge van Schulp-vissen gaat
op een gereguleerde wijse toe. (Blzz. 114-120). -- Epistola 92.
Data ad.... Fridericum Adrianum Baronem Rhedae,... In qua
agitur de Incredibili numero exiguorum ostreorum veteri ostreo
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contentorum ; de organis quibus exigua ostrea in natando pro grediuntur. Etc. Arcana nat. det. II (16), 1722, 511-515, XVIII
Kalendas septembris 1695. — Hartsoeker, op. citat., blz. 37.
De brief handelt over de biologie van de oesters waaruit
weder blijkt dat deze wezens niet door zelfwording ontstaan :
" zoo konnen wy met regt vast stellen, dat alle de voortteelinlingen van de Schulp-vissen op zoo een gereguleerde wijse
toegaat, en dat die niet uyt siijk of van zelfs voortkomen,
gelijk hedendaags nog eenige willen dwaas-dryven, en wel
meest die geene die de dwalinge van hare Oude leermeesters
tragten staande te houden, of niet verder zien als haar neus
lang is. "
93 ste Missive van 18 Augusty 1695, Geschreven aan den
Wel Edele Gestrengen Heere d'H r M r Antoni Heinsius, RaatPensionaris van Holland, & &. Waar in gehandelt werd Hoe
het Glas geblasen is, daar in Bos-kruyt is aangesteken.
Hoe een kern Bos-kruyt in 't Glas geplaatst werd. Hoe
de kern Bos-kruyt werd aangesteken. Onbegrijpelijke groote
menigte van kleyne deelen die van een kern Bos-kruyt voortkomen. Wat lugt uyt een glase Bol, na het aansteken van een
kern Bos-kruyt gemaakt werd. Wat ruymte een aangesteken
kern Bos-kruyt van noode heeft, te ondersoeken. Een glase
Bol daar de groove lugt uyt gestooten zijnde, en alzoo toe
geslooten, en dan instukken breekende, geeft een slag, enz.
(Blzz. 121-127, 4 fig. op eene plaat). — Epitola 93. Data ad...

(16) Met dezen brief eindigt het stuk waarvan de titel is : Antonii
a Leeuwcnhoek, Regiae Societatis Anglicana Socii, Arcana Naturae
detecta. Editio Novissima, Auctior et Correctior. Lugduni Batavorum,
Apud Joh : Arnold : Langerak, MDCCXXII. Met een titelplaat geteekend door F. van Schaak, dezelfde als deze die vóór het 5e vervolg der
Nederlandsche uitgave, 1696 geplaatst is. Het plaatje met de woorden
Vijfde vervolg der Brieven van Antoni van Leeuwenhoek, in de Nederlandsche uitgave draagt hier : Arcana Naturae detecta ab Antonio van
Leeuwenhoek. Het boek bevat de brieven 32, 33, 37, 39, 40, 41 (niet
genummerd), de brieven 61 tot 92 (genummerd), en een Index rerum ;
515 + 22 blzz.
Dit stuk is in boekdeel II vereenigd niet : Antonii a Leeuwenhoek
Continuatio Arcanorum Naturae detectorum. Lugduni Batavorum. Apud
Joh : Arnold : Langerak, MDCCXXII, met brieven 93 tot 107 en
Index, 192 blzz.
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Antonium Heinsium... Agitur in ea Quo pacto conflatum sit
vitrum, in quo pulvis nitratus est accensus. Etc. Continuatio
Arcanorum (17) II, 1722, 1-6, XV Kalendas Septembris 1695.
--- Hartsoeker, op. citat., blz. 37.
v. L. beschrijft kleine glazen kolfjes, open of toegesmolten,
waarin hij buskruit door verwarming ontbindt ; door de gassen
die bij deze behandeling worden vrij gemaakt ontstaat eene
drukking, waardoor soms het kolfje in stukken springt.
v. L. vertelt verder dat hij in het glasblazen niet bijzonder
geoefend is ; alleen heeft hij dit geleerd van een glasblazer die
op de jaarmarkt te Delft was gekomen " en als doen op
desselfs handeling agting nemende, heb ik het by de hand gevat,
en dus kan ik alleen maar blazen, hetgeene ik tot mijn verrigtinge van noode hebbe ".
94 ste Missive van 20 Augusti 1695, Geschreven aan den
Hoog Edele Geboot en Heere D'H r Frederik Adriaan Baron
van Rhede, Vry Heer van Renswoude en Emmikhuysen, Heere
in Moerkerke &. El. Waar in gehandelt werd van Oesters
onder de Mosselen gevangen. Veel Eyeren of jonge Oesters in
de zelvige, dog verre na zoo volmaakt niet als by voorgaande
Missive gezeyt is ; en uyt wat oorzaak. Inbeelding c at het Mannelijk Zaad in de Oesters te zien was. Kleine Dierkens aan de
Rose-boomen, haar maaksel, en voortteelinge. Veranderen in
Vliegjens. De Wiekjens leggen drie dubbelt in een gevouwen,
ender zelver onbedenkelijke dunne vaatgens. Eenige van dese
Dierkens door zijnde hadde yder een wormkeu in haar lighaam,
dese wormkens worden tot Vliegjens. Beweginge van de Chyl
in de darm van een Vliegje. De ingeschapen begaaftheyt van
de Dierkens, en hangt niet af van haar zelve, maar ze hangt al
af van haar geslagt, waar uyt ze zijn voortgekomen, enz. (Blzz.
128-135). -- Epistola 94. Data ad.... Fridericum Adrianum,
Baronem Rhedae..... In qua de Ostreis inter conchas captis.
Multis ovis, sive exiguis Ostreis in iis, sed multo imperfectioribus iis, quorum praecedenti epistola mentio facta est; etc. Continuatio arcanorum, II, 1722, 7-13, XV Kalendas Septembris
1695. •— Hartsoeker, op. citat., blzz. 37-38.
(17) De Continuatio Arcanorum (1722) bevat de brieven 93 tot 107,
192 blzz. met een register.
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In dezen brief, vooral aan de biologie der woekerinsecten
op de roozelaars gewijd, geeft v. L. een volledig gedacht over
zijne theorieën van het ontstaan der levende wezens : " Van
wien, zullen wy nu zeggen, hangt zoodanige ingeschapenheyt
of begaaftheyt af, hangt ze van een dier af dat van zig zelfs, of
uit bedervinge voortkomt ? wy moeten immers zeggen neen,
daar en is geen Schepsel dat eenige begaaftheyt van haar zelfs
heeft, ze hangt al af van haar geslagt, waar uit ze zyn voort
gekomen, dat is, die in den beginne al gemaakt, en begaaft t zyn
geweest ".
95 ste Missive van 18 September 1695, Geschreven aan
den Alderdoorlugtigsten Kuerfurst van den Palts (18) & & &.
Waar in gehandelt werd Van de Schulp-Visjens die onder de
Mosselen gevangen zijn. Van het Eyer-nest in het SchulpVisje. Ongeboore Schulp-Visjens die in 't Eyer-nest lagen,
ende der zelver beweginge. Groote beweginge in de baart van
de Schulp-Visjens. De Schulp-Vissen leefden drie dagen
buyten het water. Van de Veen-Oesters, Anders Veen-Mosselen geseyt. Meenigvuldige kleine Dierkens in de visagtige
vaaten van de Veen-Mossel, welke Dierkens geoordeelt werd,
het mannelijk Zaad van de Veen-Mossel te zijn. Van het
Eyer-nest in de Veen-Mossel. Yder Ey leyd in een membrane
omwonden. De Eyeren lagen in der zelver membrane met
strengen vast. De stoffe uit de darmen van de Veen-Mossel
bestaat uit slik, en zeer kleyne Zantgens. Veel zeer kleyne
Dierkens tusschen de Visdeelen. Dierkens van het Mannelijk
Zaad van de Veen-Mosselen. Als veele van die Dierkens
malkander quamen aan te treffen, bleven aan malkanderen
vast, even of ze versamelden. Ongemeene kleynheyt van de
geseyde Dierkens. Hoe de Veen-Mosselen haar verplaatsen.
Ongebooren Veen-Mosselen die zoo verre gekomen waren,
dan men der zelver Schulpen konde bekennen. Plaats van het
Eyernest. Ongebooren Veen-Mosselen haar leven, en beweginge, schoon ze nog in een membrane beslooten lagen. Soo
we aan de Zeestrant woonden, daar wy het genoegen van de
Schulp-Vissen hadden, we zouden de dwarsdryvers die nog
(18) Jan-Willem was Keurvorst van het Palatinaat van den Rijn
van 1690 tot 1715.
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beweren willen, dat de Schulp-Visschen van zelfs voort
komen, nog meer de mont stoppen. Het gevoelen (dog zeer
onnosel) van eenige die zeggen dat de Mosselen uit de lugt
vallen, en uit de dampen van de Zee gemaakt werden. (Blzz.
136-155, 5 fig. op eene plaat). --- Epistola 95. Data ad serenissimum Electorem Palatinum. In qua de Pisciculis testaceis inter
conchas captis, et ovario in fis. Etc. Continuatio arcanorum, II,
1722, 14-29, XIV Kalendas Octobris 1695. ---• Hartsoeker, op.
citat., blz. 38.
Na herinnerd te hebben dat hij in zijn huis den keurvorst
van den Pfalz heeft ontvangen, geeft v. L. een uitgebreid overzicht over de biologie van de mossels en van schelpvisschen;
hij beschrijft met figuren de veenmossels. De vermenigvuldiging
dezer dieren wordt volledig uiteengezet, met de beschrijving
der ongeborene dieren, en v. L. besluit : " wij zouden ten minsten voor het meerendeel, hare voortteelinge ontdekken, ende
dezelve de geleerde werelt voor de oogen leggen, en alzoo,
die geene die nog willen beweeren dat de Schulp-vissen van
zelfs, ofte uit slik voortkomen, zoodanige dwars-dryvers nog
meer de mont stoppen. "
96 5te Missive van 9 November 1695. Geschreven aan den
Alderdoorlugtigsten keurfurst van den Palts &. &. &. Waar in
gehandelt werd. Van de ongeboore Veen-Mosselen die in
't water waren geleyt, om te vernemen of ze in 't leven zouden
blijven. Veele kleyne Dierkens onder de Veen-Mosselen. Kleyne
Dierkens eeten de Vis van de Veen-Mosselen uit de schulpjens.
Redenen waarom de Veen-Mosselen in geen groote menigte
voortteelen. De kleyne Dierkens teelden in een onbedenkelijke
groote menigte voort, als een gemene Mossel uit zijn schulpen
in 't water lag. Schielijke voortteelinge van de kleyne Dierkens. In gedagten genomen, of de kleyne Dierkens in 't water,
den een, den anderen niet en verslinden, gelijk de groote Vissen
doen. Versameling van de kleyne Dierkens. Twee asen swaarte
water in een glase Tuba gedaan, en wat byzondere voortteelinge van kleyne Dierkens, in dat water geschiede. Uyttreksels
van een Missive in den Jare 1677, den 23 Maart aan de Coninklijke Societeyt in Londen geschreven, over de onbegrijpelijke
menigte van Dierkens in een droppel water, als ook een uit-
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treksel van een Missive den 5 October 1677, enz. (blzz. 156-172).
— Epistola 96. Data ad Serenissimum Electorem Palatinum.
In qua De innatis Conchis ex fossis captis (Belg : Veen-Mosselen) et aquae impositis, si forte in ea superstites manerent. Etc.
Continuatio arcanorum, II, 1722, 3044. V Idus Novembris
1695.
Hartsoeker, op. citat., blz. 38.
v. L. bespreekt de diertjes die in buitengewone groote
hoeveelheid en van zeer geringe afmetingen het water bewonen, en hij herinnert aan zijne onderzoekingen van 1675 over
deze kleine diertjes, waarvan het bestaan nog in twijfel werd
gebracht : " zoo en konde men nog in Engelant nog in
Frankrijk, myne ontdekkinge niet aannemen, en zoo doet men
nog in Duys-lapt, zoo ik onderrigt werd ". Hij geeft dan uittreksels uit zijne brieven van 23 Maart 1677 en van 5 October
1677 aan de Royal Society, en die zeer belangrijk zijn, omdat
zij wellicht de eenige uitgave van den Hollandschen tekst
uitmaken van eenige der eerste 28 brieven, die alleen in de
Philosophical Transactions in het licht werden gebracht, De
tekst komt overeen met deze der brieven [ 17] en [21] in mijne
l e mededeeling (19) vermeld. Ik zal den Hollandschen tekst
van eenige der 28 eerste brieven, met inlichtingen over onuitgeven handschriften, in eene bijzondere mededeeling bespreken.
Blad-wyser der voornaamste Zaken in dit Vyfde Vervolg
der Brieven begrepen. (9 blzz.)
*
* *

Zesde vervolg der brieven.
De brieven 97 tot 107 van het zesde vervolg, maken het
2e deel van het 3e Nederlandsch boekdeel uit; zij werden alle,
buiten N r 102 die aan de Royal Society gezonden werd en ook

in de Philosophical Transactions verscheen, aan voorname
personen opgestuurd.
(19) Brief Tr. 12 van 23 Maart 1677 (blz. 350) en brief 15A van
16 October 1677 (blz. 353) ; de dagteekeningen voor dezen laatsten brief
komen echter niet overeen.

,— 1119 —
Sesde vervolg der Brieven, geschreven aan verscheide
Hooge Standspersonen en geleerde luyden, door Antoni van
Leeuwenhoek. Tot Delft, by Henrik van Krooneveld, Boekverkooper. 1697. (15.8 X 19.7 cm., blzz. 173-342, blad-wyser).
Het bevat : een opdracht in verzen, geteekend P. Rabus,
1696 (2 blzz.) ; de missiven 97 tot 107 (blzz. 173-342), en een
bladwyser der voornaemste Zaken in dit sesde vervolg der
Brieven begrepen. (10 blzz.)
Zooals bij de verzen vooraan het 5e vervolg, wordt door
Rabus den lof gedaan van het wetenschappelijk onderzoek :
Op het zesde vervolg der Brieven van den Heere Antoni
van Leeuwenhoek, aan de Beminnaars der Regtschape Natuurkunde.
Hollanders, vrije Landsgenooten,
(Slaafs-aardige van geest en zin
U jaag ik weck) komt treed weer in,
Hier wordt Natuursgeheim ontstolen,
Door d'onvermoeiden Delvenaar,
Die u verlichtte menig jaar.
Of zijn uw' oogen nog met vliezen
Bedekt, van dien tijd af, wanneer
Uw' Ouders, Meesters (en wie meer?)
Uw brein bedorven door sterk niezen
Van 't Snuf van By-geloof, die pest,
Die kanker in 't gemeene best?
Staat echter by, om wat te kijken,
De schrandere Leeuwenhoek heeft glas,
't Welk zien doet dat onzienbaar was :
Niets kan dien Adelaar ontwijken.
Hij ziet ter dieper ingewand
Gediertens, Bergstof, Zaad, en Plant.
De Zee en 't Aardrijk, voor hem open
En bloot Belegt, toont hoe elk beeld
In maaksel steeds het zijne teelt.
Baarmoeders, van hem zelf doorkropen,
Bewijzen dat die stale wet
Van God onwrikbaar blijft gezet;
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Maar geen Verderf, geen Damp, geen Vodden :
Dat toont het allerkleinst gediert',
't Zy dat in vocht of aarde zwiert.
Wech wech met d'ouwerwetsche todden!
Teels-kragt alleen houd dit Heel-al
Bevrijd van doodelijk verval.
En Gy, verziende opregte Schrijver,
Die d'Aardbol in zijn draajïng ziet,
Kreun u 't gekef der domme niet,
Nog staak daarom uw lust en yver;
Toon wat Gy met uw kijken vind :
Die 't niet wil zien, blijf willens blind.
P. RABUS.
1696.
97 ste Missive van 28 December 1695, Geschreven aan
den Wel Edele Gestrengen Heere, d ' Hr M r Hendrik van Bleiswyk, Burgemeester der Stad Delft, etc., etc. Waar in gehandelt
werd Dat de Rivier-Vissen haar ingewanden met veel vet beset
zijn, daar in teegendeel veel zee vissen geen vet hebben. Den
Haring heeft overvloet van vet. Het gemeene zeggen is, dat
geen spijs in de magen van de Haringen gevonden werden.
Wat spijs in de mage der Haringen gevonden werd. Den
Haring heeft mede een gal blaas. Haring eet by gebrek van
voetsel zijn eygen kuyt. Wormkens in de holligheden van de
buyk van de Haringen ontdekt. Hoe deselvige daar in komen.
Haring, waarom die op d'eene tijd diep, en dan weder ondiep,
onder water gevangen werd, en dat in verscheyde oorden van
de Zee. Hoenderen opgeslooten loopende, eeten uyt gebrek
van keysteentgens, of kalkdeeltgens, spelden, dese spelden
werden wel dwars door maag, en vlees spieren gestooten. Dat
de Steur, van water en wint leeft, volgens het gemeene gevoelen, werd onwaar bevonden. Cabbeljaeuw, Lengen, enz. en
hebben geen vet-toe-voerende vaaten. De tijd, van de onsmakelijkheyt van de Cabbeljaeuw, waar uyt die ontstaat, enz.
Delft den 28 December 1695. (Blzz. 174-186). — Epistola 97.
Data ad... Henricum Bleisvicium... In qua Piscium fluvialium
intestina multa pinguedine esse obsita, quum e contrario multi
pisces marini ea plane sint destituti. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722, 45-55, V Kalendas Januarias 1696. — Hartsoeker, op. cit., blzz. 38-39.
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v. L. zoekt de reden waarom er zoo weinig voedingsstoffen in de maag van de haring wordt gevonden, alhoewel de
weefsels van dezen visch zoo vetrijk zijn. De haring verplaatst
zich zeer gemakkelijk en zeer vlug, dit om mindere visschen die
voor zijne voeding dienen kan op, te zoeken; ook gebruikt hij
allerlei ander materiaal, tot zijn eigen kuit toe, bij gebrek aan
voedsel.
In maag en darm werden woekerwormen gevonden.
Vele visschen, zelfs groote visschen, voeden zich met zeer
kleine waterwezentjes en jonge visschen, zelfs met zulke kleine
dat " eenige milioenen te samen, de groote van geen grof zand
en konnen op halen ", eene opvatting welke met de denkbeelden
van den stichter der micrographie wel in overeenstemming is.
En v. L. eindigt zijn brief met een woord van minachting voor
het groot publiek waarvan de meeste gedachten geen steun
hebben : " waar uyt ons al weder blijkt, dat de Gemene Man
in veele zaken komt te dwalen. "
98 Ste Missive van 20 Februari 1696, Geschreven aan den
Hoog Edelen Gebooren Heere, d'H r Frederik Adriaan, Baron
van Rhede, Vry Heer tot Renswoude en Emmikhuyse, Heer
in Moerkerke, & &. Waar in gehandelt werd Dat seker Auteur
seyt dat de Luysen Hermofroditen zijn. Veel maal ingebeelt, dat
alle de Luysen Eyeren hadden. Luysen zijn geen Hermofroditen. Wijf kens Luysen hebben een gansch Eyer-nest. Uit de
uyt gesnede Eyeren, en zijn geen Luysen voortgekomen. De
menigte van de Eyeren uit een Luis zyn niet te tellen, oordeelende nu sestig, ende dan weder seventig Eyeren. Dat men in
de mannelijke Luysen voor Eyeren soude aanzien, zijn Testiculen, en dese zijn vier, leggende twee aan twee. Stoffe in de
Testiculen en Eyeren. Mannelijke leden van de Luysen, en
Angel. Als men een Mannelijke Luys wat hard aan tast, brengt
hij zijn Angel uit zijn lijf. Wijfkens Luisen en hebben geen
Angel. Luisen in doosjens op geslooten op dat ze Eyeren
zoude leggen. Hoe de Luisen gespijst, en hoe veel Eyeren die
geleyt hebben, en in wat tijd. Luisen in een Onderkous op
gesloten, op dat ze aldaar Eyeren souden leggen en jongen uit
de Eyeren zouden voortkomen. Eene Luis leid in ses dagen
vijftig Eyeren. Jonge Luisen uit de Eyeren. Een Luis vijftig
Eyeren geleyt hebbende, heeft nog vijftig Eyeren in zijn
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lighaam gehad. Eyeren hebben agt dagen van noode eer daar
jongen uit komen. Uit de Eyeren die de Luisen in een doosje
hadde geleit kome mede jonge Luisen. Het Mannelijk lid van
de Luis af gebeeld. Testiculen van de Luisen afgebeeld, als ook
de toe voerende en af dragende zaadvaaten. Den Angel van de
Mannekens Luis afgebeeld, alsmede de Angel die de Luisen in
't hooft dragen, ender selver dunte. Eyeren van de Luisen af
geteikent. Tweederley Luisen. Menigvuldige voortteelinge
van de luisen voor de oogen Bestelt. Twee wijf kens luisen
konnen binnen den tijd van agt weken over groot moeders sijn
van tien duysent luysen. Verscheyde Autheurs aan Behaalt, en
welke fabulen van voorteelinge, die alle voor den dag brengen,
die soodanige diepe wortelen in meest alle Menschen geschooten hebben, datter veel werks vereyst werd, om die uit te
roeyen. Delft in Holland den 20 February 1696. (Blzz. 187- 217,
9 fig. op eene plaat). — Epistola 98. Data ad... Fridericum
Adrianum, Baronem Rhedae... In qua narratur Quendam scriptorem asserere pediculos esse Hermaphroditas. Etc. Continuatio
Arcanorum, II, 1722, 56-82, X Kalendas Martias 1696. —
Hartsoeker, op. citat., blz. 39.
Anatomie van de luis, vooral met betrekking op de vermenigvuldigingsorganen. De vermenigvuldiging geschiedt zeer
spoedig; op twee maanden kunnen twee koppels luizen aanleiding geven tot 10000 nakomelingen.
In de beschrijving van de die °en van Dr. J. Jonston (20)
worden een aantal fabelen over het ontstaan der luizen aangehaald ; de luizen zouden, volgens Aristoteles, Theophrastus, Mercurialis, uit bedorven bloed of uit bedorven vochten, die in de
huid vloeien, ontstaan. Kircherus in zijn boek meent dat zij " uit
zadelijke geesten die in onse voetzel schuilen ", en dat het overvloedig eten van vijgen het ontstaan van luizen bevordert. Daarop
voert v. L. zijn strijd verder tegen de overlevering : " Hier zien
wij al weder de fabulen van voorttelinge die onse voor Ouders
ontrent de luisen Nebbe te berde gebragt, dewelke sulke diepe
wortels in meest alle menschen hebben geschooten, dat men
(20) Joh. Jonston, geneeskundige, geboren in 1603 te Gambter
(Polen) uit een Schottsche familie, overleden in 1675 te ZibendorfSchlesien. Hij schreef namelijk een Theatrum animalium universale.
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veel werks heeft om die uit te roeyen, te meer om dat men nog
hedendaags luiden vind, die een naam voeren, welke die oude
dwalinge niet alleen met dë mond voorstaan, maar haar niet
ontsien die met de penne staande te houden. Wanneer ik de
verhaalde uittreksels op papier stelde, heb ik my niet konnen
weer houden van lagchen, om de onnosele stellinge van bysondere voortteelinge van de luisen die ze komen te maken, die ze
na alle apparentie sonder eenig ondersoek maar uit haar hersenen sullen gesmeet hebben. "
99 ste Missive van 8 Maart 1696, Geschreven aan de Wel
Edele Groot Agtbare Heeren, De Heeren Bewinthebberen van
de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Ende gesonden
aan den Wel Edelen Gestrengen Heere, d 'Hr Nicolaas Witsen (21), President Burgemeester der Stad Amsterdam, Bewinthebber der Oost-Indische Compagnie, Lid van de koninklijke
Societeit in London, &. &. Waar in gehandelt werd, Dat men
de witte Foulie geoordeelt heeft, voort te komen uit een slegt
gewas, in welke gedagten, men bedrogen is. Gespin van wormen onder de Foulie gevonden. Welke wormen in vliegende
schepsels veranderen. Alle bladeren zyn omvangen met dunne
vliesen om de binnen leggende stoffe voor het weg wasemen te
beschermen. De Foulie werd van de wormen tusschen der
selver vliesen uitgegeten, en dus werd de witte Foulie gemaakt.
Af beeltsel van een klein wormken, als ook het vliegende
schepsel dat uit soo een wormken voort komt. Als mede der
selver wiekjens. Wormkens die de Noote Musschaat schade
toe brengen, doen geen schade aan de Foulie. Een Foulie
blaatge af geteikent, waar in getoont werd hoe de Foulie zyn
wittigheit bekomt. De Noote Musschaat werd in zyn schors
leggende, door een streng gevoet. Dit over gebragt tot het
groot maken van de dieren in de Baar-moeders. Dierkens die
de Noote Musschaat op eeten, konnen door de harde schors,
daar de Noote Musschaat in lelt, door byten. De streng waar
door de Noote Musschaat gevoed werd, heeft soo veel verr
scheide vaaten, als in den Boom zyn. Pak-huysen daar de Foulie
(21) Nicolaas Witsen, Amsterdam 8 Mei 1641 t Amsterdam
10 Aug. 1717, doctor in de rechten, burgemeester van Amsterdam,
9 maal tusschen 1682 en 1705.
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in werd geleit, te schilderen. De vliegende schepsels konnen
in 't drogen van de Foulie haar eyeren op deselvige leggen.
Het dierke de Myt, kan de Foulie niet verdragen, enz : Delft
den 8 Maart 1696. (Blzz. 219-249, 12 fig. op 2 platen). —
Epistola 99. Data ad... Nicolao Witsen. In qua Putatum olim
libres myristicos albos (Witte Foulie) oriri annis non frugiferis,
in qua tamen opinione fuerunt decepti. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722, 83-109, VIII Idus Martias 1696. — Hartsoeker,
op. citat., blz. 39.
Beschrijving van de gedaanteverwisselingen van insecten
die op de foelie en in de muskaatnoten woekeren.
100 ste

Missive van 6 Juli 1696, Geschreven aan de Wel
Edele Gestrenge en Hoog Geëerde Heere, d'H r Nicolaas
Witsen, President. Burgermeester der stad Amsterdam, & &.
Waar in Behandelt werd Van 't Mineraal dat in 't Midden
van Tartarie gegraven werd. Met het smelten komen daar lugt
bellen, en loot te voorschyn. Geeft die door het vuyr van het
Mineraal werd afgedreven. Zout deelen in de Geest. Van
't Mineraal dat op Sumatra valt. Kleine deelen gout en silver
in 't Mineraal. In de holligheden van de steenen en werd geen
gout ofte silver gevonden. Mineraal dat uit Amerika komt, dat
zeer ryk van silver is. Het silver en gout, is van den beginne al
in de harde steenen geweest. In den beginne heeft het silver
voor de steen geweken, ende de steen voor het silver. Hoe de
Metallen door de opvoerende dampen in grootte konnen toenemen. Wat Figuur gout en silver hadde, dat zeer ryk onder
swarte aarde vermengt was. Mieren konnen geen lak maken,
maar halen haar voetzel daar af. Mieren byten niet, steken met
een Angel, en drukken met de steek een weynig vogt in de
huyt, enz. Delft den 6 July 1696. (Blzz. 251-261). Epistola
100. Data ad... Nicolaum Witsen... In qua de Metallo quod in
media Tartaria effoditur. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722,
110-119, Pridie Nonas Julias 1696. --- Hartsoeker, op. citat.,
blzz. 39-40.

De metaalkristallen die in zilver- en goudertsen worden
gevonden, moeten zich te gelijker tijd met de steenen zelf
gevormd hebben.

1125 --Handelende over verkeerde of onmogelijke inlichtingen
van reizigers, spreekt v. L. de meening uit dat er groot belang
zou zijn in Indië op wetenschappelijke wijze ten werke te gaan;
deze meening is nog altijd nieuw, telkens de wetenschap diensten kan bewijzen. Daarom is het interessant v. L. zich zelf
hooren uitdrukken :
" Tot diergelijke observatien vereyste een nauwer toesigt,
en we zouden wel wat mooys uyt Indien bekomen, waren daar
Menschen, die Curieus waren, om de verborgentheden te ontdekken : maar het is te beklagen, dat in een lans zoo veel te
zien is, en zoo veel menschen van daan komen, die ons zoo
weijnig weten te verhaalen, het geene een naeuwkeurig mens
behoort te weten, want als ze al wat besonders hebben gesien,
en weten ze het regte wesen niet te seggen ; in 't kort, het
schynt, dat de meeste luyden geen zaken door gronden, als die
met haar interest over een komen ''. Wijze- woorden die heden
aan openbare besturen tot leidraad kunnen dienen.
101ste Missive van 10 Juli 1696, Geschreven aan den Wel
Edelen Gestrengen Heere, d' Hr Nicolaas Witsen, President
Burgemeester der Stad Amsterdam, &. &. Waar in gehandelt
werd Dat seker Hoog-leeraar heeft tragten te beweeren des
Aertkloots beweginge ; maar zoodanige stellingen mosten ingetrokken werden. Hoe ligt te bevatten is de daagelykse beweginge van den Aerdkloot. Het voornemen is, in geen verschil
dien aangaande met yemant te treden. Soo de Aerde stil stond,
soo zouden de wolken in de lugt niet konnen blyven hangen,
maar op de aarde moeten neder storten. Een glase bol, waar in
water, lak, en een koegel is, toegestelt, om de beweginge van
den Aard-kloot te verbeelden. Van wat maaksel de glase bol
is. De koegel inde Glase-bol verbeeld den Aerde-kloot. Het
lak de wolken. Snelle ommeloop van de Glase bol, en stil
staan. Delft den 10 July 1696. (Blzz. 262-268, 1 fig. op eene
plaat). --• Epistola 101. Date ad.... Nicolaum Witsen.... In qua
Professorem quendam, telluris motum tueri conatum, coactum
fuisse theses suas supprimere. Etc. Continuatio Arcanorum, II,
1722, 120-125, Sexto Idus Julias 1696. ,— Hartsoeker, op. citat.,
blz. 40.

" Wij in een lande woonende, daar we onse gedagten
ontrent de beweginge van den Aart-kloot vrymoedig mogen uit
Versl. 1922
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spreken " zegt v. L. vóór de beschrijving aan te vangen van
een toestel dat de aarde als bolvormig voorstelt. Deze proefneming heeft v. L. in betrekking gesteld met Chr. Huygens (22),
met wien hij trouwens in regelmatige briefwisseling was. Die
betrekkingen tusschen deze twee geleerden worden met een
zekere spotternij door Hartsoeker besproken.
102 ste Missive van 10 Juli 1696, Geschreven aan de
Koninglyke Societeit in London. Waar in Behandelt werd Van
een Uittreksel uit een Missive geschreven van de Heer Chr :
Huygens van Zuilighem, rakende de generatie der Alen. Geen
Alen ontdekt die men seggen konde dat Mannelyke Alen
waren, maar zyn alte maal met Baar-moeders versien geweest.
Eenige zoorten van kleine Dierkens zyn alle hare lighamen
met jonge Dierkens beset, sonder dat men eenige van 't Mannelyke geslagt vind. Of sulks ook plaats heeft in de Alen, dan of
de Alen Hermaphroditen zyn, staat nog te ondersoeken. Op
nieuw weder Alen ontledigt, maar geen nader ondervindinge.
Circulatie van het bloet in zeer kleine Aeltgens. Veele seer
kleine Venae storten in een grooter vena. Wonderlyke snelle

verheffende voortstootinge van het bloet, soo inde staart, als in
de hooftvinnen. Snelle beweginge van het Hert, en voort stootinge van het bloet. Wonderlyke beweginge van die deelen die
we koonen noemen. Myten van een gans ander maakzel als
onze gemene Myten zijn. Veel Myten in een Vyg. De jonge
plant uit een zaatge van een Vyg. Van veel Vygen te eeten,
zoude men luisen krygen, dat belaggelyk is. Yder zaatge in de
Vyg, heeft twee strengen, waardoor het werd groot gemaakt.
Van het vlies dat de pit omvangt. Veele zaaden in eene vyg.
Veele zaaden in eene aerdbesie. Plant uit het zaatge van een
ardbesie. De kleine hairtgens die de vliegen onder aan haar
pooten hebben, zyn met kleine weerhaakjens versien. Groote
zee kreeften hebben aan haar agterste pooten haartgens, en
yder haartge heeft twee zaags gewyse tanden, om door deselvige des te beter tegen de steenklippen te konnen oploopen,
enz :. Delft in Holland den 10 Juli 1696. (Blzz. 269-285, 6 fig.
op eene plaat). — Epistola 102. Data ad Regiam Societatem
Londinensem, In qua Excerpta ex litteris ad Auctorem datis ab
(22) Zie le bijdrage, noot (9), blz. 326.
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Illustri Christiane Hugenio a Zuilichem, de anguillarum generatione. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722, 126-141, VI Idus
Quintiles 1696. --- An extract of a letter from Mr. Leewenhoek,
dated the 10th of July, An. 1696. Containing Microscopical
Observations on eels, mites, the Seeds of figs, stawberries, etc.;
Phil. Trans., 19 (23), 1698, blzz. 269-280. -- Hartsoeker, op.
citat., blz. 40.
v. L. herinnert eerst aan een brief van Chr. Huygens die
hem uit de hofstede Hofwyk 20 October 1692 toekwam, en
waarin Huygens zijne genegenheid voor de theorie van de
voortteeling uitspreekt : " De voortteeling van alle dieren en
insecten door zaad, en niet uit Corruptie, sie ik gaarne dat door
UE. hoe langer hoe meer bewesen ; want ik mede t'eenemaal
van dat gevoelen ben. "
Uit de aanmoedigingen der Royal Society, in een brief
van 7 Februari 169 6 ingesloten, meent v. L. te mogen besluiten
dat zijne opzoekingen steeds met belang worden gevolgd. In
zijne opzoekingen over de aal, vond hij echter alleen vrouwelijke individuen.
Opnieuw bekampt v. L. de gedachten die buiten de wetenschap worden verspreid, b. v. al zouden de zaden van de vijgen
tot luizen aanleiding kunnen geven : " Moeten we niet laggen als ons sulke onnozele verzierzelen te vooren komen.... "
Als bewijs beschrijft en teekent hij het zaad en legt ook uit
hoe een plantje uit een dergelijk zaad ontstaat. Hij voegt er de
kieming van een zaadje van de aardbezie bij.
103de Missive van 13 Juli 1696, Geschreven aan den Hoog
Edelen Gebooren Heere d'H r Frederik Adriaan, Baron van
Rhede, Vry Heer tot Rens-Woude en Emmikhuysen, Heer in
Moerkerke, &, &. Waar in gehandelt werd : Van rondagtige
(23) Philosophical Transactions: Giving some account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, In many
considerable Parts of the World. Vol. XIX. For the Years 1695, 1696
and 1697. London : Printed for S. Smith and B. Walford, Printers to
the Royal Society, at the Princep Arms in St. Paul's Church-yard,
MDCXCVIII. (Bibl. Univ. Ganday. Acc. 23259, nr 215 van Jan.-Feb.
169± ot nr 235 van Dec. 1697, 799 blzz.).
t
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deelen die in de Oesters zyn, en welke deelen men wel voor
eyeren soude aansien, daar het levende Dierkens zyn. De dierkens voegen haar in 't swemmen wel te samen, en scheiden
weder van den anderen. De dierkens zyn het mannelijk zaad
van de Oesters. Bestaan uit tweederley geslagten, als Mannelyke, en Vrouwelyke Dierkens. Kleinheit van de Dierkens. In
een koninkrijk en zyn zoo veel menschen niet, alsser van de
geseide dierkens in een Oester zyn. Een groote vrouwelyke
Oester, soude men wel oordeelen, dat een milioen ongebooren
Oesters in sig hadde, en welke alle leefden. Onvoldragen
Oesters uit andere Oesters Behaalt, enz. Delft den 16 July 1696.
(Blzz. 286-291). — Epistola 103. Data ad.... Fridricum Adrianum, Baronem Rhedae.... In qua De particulis rotundis quae, in
ostreis inventae, pro eorum ovis haberi possent, cum tarnen
viva sint animalcula. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722,
142-147, XVII Kalendas sextileis 1696. Hartsoeker, op. citat.,
blz. 40.
Het mannelijk zaad der oesters bevat ook dierkens, en
aldus wordt een nieuw bewijs gegeven van de voortteeling :
" en schoon ik met myne voorgaande ontdekkingen (voor luyden die met geen vooroordeel ingenomen zyn) genoegzame
blyken hadde gegeven, dat geen Schulp-vissen, nog uit haar
selven, nog uit slyken waren voortkomende; maar alleen door
Voortteelinge, soo behooren ze nu overtuygt te wesen, dat
myne stellingen van de Voortteelinge, doorgaan. "
104de Missive van 26 Augustus 1696, Geschreven aan den
Hoog Edelen Gebooren Heere, d'H r Frederik Adriaan, Baron
van Rhede, Vry Heer tot Renswoude en Emmikhuysen, Heere
in Moerkerke &. &. Waar in gehandelt werd Datter een Honigdauw soude vallen is een dwaling. Van de menigte van Eyerkens op een blad van een Linde-boom. Tweederley soort van
die Dierkens. Deselve zyn van zoort tot zoort kleinder. Werpen
jongen. Veranderen in vliegende schepsels. Over groote
menigte van Dierkens aan een boom. Een wormke in soo een
Dierke, waar uit een swart vliegje voort quam, en hoe veroorzaakt werd, Veele kleine dierkens gebruiken andere kleine
dierkens tot spijs. Ongemeene kleinheit van het geseide swarte
Vliegje, ende der selver eyeren. De swarte vliegen, die de Boo-
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men schade toebrengen, en konnen uit het water niet voortkomen. De dorheit van de eerst uitkomende bladeren aan de
Boomen werd niet door een schrale wint, waar door de swarte
vliegen veroorzaakt. Ruspen uit deselvige voort komende
veranderen in popkens. Worm die een Appel door beten hadde
veranderde in een Tonneke, en uit dat tonneke quam een vlieg.
Oesters in de maant Augusti waren uit nemende goet. Redenen
waarom men seit, dat ze niet goet en zyn, of daar moet een R
in de maant komen. Nemen in onse binne-stroomen ongemeen
in groote toe. Delft den 26 Augusti 1696. (Blzz. 292-302). —
Epistola 104. Data ad.... Fridericum Adrianum, Baronem Rhe^
dae.... In qua Errare eos qui rubiginem [Belgis Honigdauw] ex
aere delabi asserunt. Etc. — Continuatio arcanorum, II, -1722,
148-157, VII Kalendas Septembris 1696. ^- Hartsoeker, op.
citat., blz. 40.
Studie der insecten die op de bladen woekeren, en opzoekingen over hunnen oorsprong en hunne vermenigvuldiging.
Reeds in den tijd van v. L. heerschee de meening dat de
oesters alleen goed zijn in maanden waarvan de naam een R
bevatten. " Maar laten we veel liever seggen, antwoordt daarop
v. L., de man met den wetenschappelijken geest, dat wanneer
een R in de maant komt, dat dan de tijd gekomen is van weinig
hitte, en om die redenen de oesters in tonnens konnen gepakt
ende versonden werden, zonder dat ze een schielyke bedervinge
onderworpen zyn. "
Deze brief staat Hartsoeker niet aan : " Si l'on vouloit
chercher l'origine de sous les animaux et de zoutes les chenilles
on n'auroit jamais fait. Cela seroit curieux pour ceux qui aiment
ces sortes de recherches, mais peu utiles; a moors qu'on ne
prétendit pouvoir venir à bout de s'en preserver, de s'en defaire
et de les tuer, et en ce cas il en faudroit faire un traité tout
exprès, comme il y en a qui l'ont déjà commencé ;... ". Hartsoeker houdt dus weinig van een volledige en zorgvuldige
opzoeking.

105 de Missive van 29 Augustus 1696, Geschreven aan den
Wel Edelen Gestrengen Heere. d'H r Mr Hendrik van Bleyswyk, Out Burgemeester der Stad Delft, Bewinthebber van de
Oost-Indische Comp : &. Waar in Behandelt werd Van het
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zoo een Houtge waren seventien witte leevende Wormen.
Hadden in de koude, weynig maar warm geworden zijnde,
meerder beweginge. Van buyten aan het Hout en waren geen
worm-gaten te bekennen, en nogtans soo door-geien van de
Wormen, dat het Hout ontstukken brak als een kennip-stok.
Een Hout in een glase tuba opgeslooten. Uyt een Tel-Houtge
dertig levende Wormen gehaalt. Dese Wormen Veranderen in
Popkens, ende die Popkens in Vliegende schepsels. Oogen van
die vliegende Schepsels. Vliegende Schepsels hebben Schilde
kens op haar lijf, die de Wiekjens bedekken. Inbeelding van de
Gemene Man, dat als ze van buyten geen gaaien in 't Hout
zien, en van binnen Worm gaten gewaar werden, dat de
Wormen van zelfs in 't Hout groeijen. d'Verhaalde Vliegende
Schepsels eeten kurk. Eyken-Hout dat schielijk in wasdom is
toenemende, is een stark en vast Hout, en welk Hout soo veel
van de Worm niet werd beschadigt, als dat langsaam wast.
Hout daar men de bast aan laat, is meer de Wormen onderhevig, als daar de bast afgedaan is, en redenen daarvan, &.
Delft desen 29 Aug : 1696. (Blzz. 303-312). — Epitola 105.
Data ad.,. Henricum Bleisvicium... In qua De ligno querno,
quo in focis uti Bolent, quodque Nostrates Tel-hout vocant. Etc.
Contimatio Arcanorum, II, 1722, 158-166, IV Kalendas Septembris 1696. — Hartsoeker, op. citat., blz. 40-41.
Ook bij het ontstaan van wormen in het hout, heerscht bij
" den gemeenen man " het gedacht dat die wormen daar door
zelfwording groeien, vooral omdat van buiten geen opening te
zien is, waardoor de wormen in het hout zouden kunnen
binnentreden. De proefneming brengt v. L. tot het bewijs dat de
wormen uit eieren ontstaan, en dat zij eindelijk tot vliegen
aanleiding geven.
In een naschrift voegt Schr. bij zijn brief dat Henrik van
Bleiswyk in Middelburgh gehuisvestigd is.
106de Missive van 12 September 1696, Geschreven aan
den Wel Edelen Gestrengen Heere, d'H r. Mr. Antoni Hensius
Raat Pensionaris van Holland, Ei. i. Waar in gehandelt werd :
Dat seker Geneesheer zijn voornemen was, geen zuur nog vis
te eeten, en daar door zijn leven te verlengen. Zuur en vis te
eeten en is niet schadelijk. Vis werd gesonder geaght dan het
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vlees. Van de lebbe of stremsel. De melk in de kalveren stremt,
in de darm de lebbe genaamt, zeer hart te samen. Welke te
samen gestremde melk Meet werf genaamt. Stremsel met Wijn
en Asijn vermengt. Kleyne deelen inde melk die niet te samen
stremden. Bolletgens dat boter was. Een stuk stremsel in de
maag van een kalf, gelijkt na een St Jacobs schulp. Gestremde
Melk van een Meijsje uyt gebraakt. In de maag van de Zuijglammeren stremt de melk, dog de koeije-melk meerder als de
schapemelk. Stremsel met bloes vermengt. Stremsel heeft eer
een bittere dan zuure smaak. Stremminge in onse Magen is
nootzakelijk. Stukjens krijt in den Asijn gelekt, als ook stukjens
van kreeften oogen. Van de Gal-blaas van een kalf, en hoe de
gal in de darm werd gestort. Stremsel wat gestaan hebbende
hadde een zuure reuck. Oordeel van een Heelmeester over een
kleijn ongemak aan een kints mond. Gas-blaas in een kalf
sonder gal daar in. Siekte door het tabak rooken. Asijn eeten
doet seker persoon zeer sweeten en root werden. Van de kleijne
maag in de kalveren, zouter genaamt. Ronde bol die uyt hair
bestaat in de maag van een kalf gevonden. Als de afgang in de
kalveren en zuijg-lammeren dun is, dan werd' er geen Meet in
de leb-darm van een kalf, nog ook geen Meet in de maag van
een suijglam gevonden. Soo de te samenstremminge door zuur
geschiet, is het zuur ons nootsakelijk, enz. Delft desen 12 September 1696. (Blzz. 313-333). — Epistola 106. Data ad....
Antonium Heinsium.... In qua De Medico quodam, statuente
nullo in posterum vesci acido, nec piscibus, rato se hoc pacto
vitam suam pratrahere posse. Etc. Continuatio arcanorum, II,
1722, 167-185, Pridie Iduum Septrembrium 1696. -- Hartsoeker,
op. citat., blz. 41.
Het nut der microscopische proeven laat zich reeds gevoelen, zelfs in den tijd van v. L. Een medicus liet inderdaad eene
stof onderzoeken die door braken uit de maag van een meisje
was gekomen, en waarvan hij de vereenzelviging niet vaststellen kon : " Na dat ik het eenigsints van een hadde gescheyden, en door het vergroot-glas beschout, oordeelde ik, dat het
te samen gestremde melk was, ende dat het Meysje eenige tyd
daar te vooren melk gegeten hadde, sulks ook wierden bevonden ". Klein is thans nog in onzen tijd het aantal der medici die
zich van een microscoop kunnen behelpen om hun klinisch
onderzoek te volledigen.
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spijsbuis, doch in vitro, bestudeert.
Hartsoeker stemt volledig met de beweringen van den
brief in.
107de Missive van 27 September 1696, Geschreven aan
den Wel Edelen Gestrengen Heere, d'H r Mr Hendrik van
Bleyswyk, Out Burgemeester der Stad Delft, Bewinthebber
van de Oost-Indische Comp : &. Waar in gehandelt werd dat
Vissen in goede lopende wateren geen ziektens onderhevig zijn.
Haringen, die by onse Natie gevangen werden, en zijn geen
Jaar Out, en afkomstig van de Hom en Kuijt, die des Jaars te
vooren geschooten is. Haringen, haer Hom en Kuijt geschooten
hebbende, vertrekken uit de Noort-Zee, zonder daer weder in
te komen. Een uitnemende groote Haring. Haring komt in de
Zuijderzee, om aldaar zijn Hom ende Kuyt te schieten. De vis
Elft genaemt komt in de Rivieren om desselfs hom en kuijt te
schieten. Van de Vis Pieter-man, ende desselfs Scharpe pinnen
aen het hooft. Inbeeldinge waer door dat de groote pyn veroorzaakt werd. Van de steek der Schorpioenen, en de Indiaense
Duysent-been. Om de schobbens van de Vissen heeft men
geoordeelt dat yder Jaar een kring groijde, en dus grooter
wierden, waer in men is komen te dwalen. Het geene men voor
een nieuwe gemaakte kring om een Oude Schobbe heeft een
gesien, is een gants nieuwe schobbe, die aen de Oude is vereenigt. De wasdom van de schobbens staat alle Jaren voor aen
korten tyd stil. Een vis die twaalf jaren out is, daer van bestaet
yder schobbe, uyt twaelf op malkanderen leggende schobben.
Een Baars die meer dan twaelf duijmen lang was, was nog geen
vijf jaren Out, enz. Delft desen 27 September 1696. (Blzz. 334342). — Epistola 107. Data ad.... Henricum Bleisvicium.... In
qua asseritur Pisces in aquis limpidis et fluentibus nullis obnoxios
esse morbis. Etc. Continuatio arcanorum, II, 1722, 186-192,
Dabam ex Musaeo meo V. Kalendas Octobris 1696. — Hartsoeker, op. citat., blz. 41.
• Van dezen brief over de visschen valt, buiten hetgeen in
de titel voorkomt, niets bijzonders te vermelden.
Blad-Wyser der voornaamste Zaken in dit Sesde Vervolg
der Brieven begrepen. Drukfouten (10 blzz.).

ETYIVIOLOGISCH KLEINGOED
DOOR

Prof. J. VERCOULLIE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

VERSETTE MOUWEN.

Vers 764 van den Warenar spreekt de Gierigaard van zijn
" grofgrayne kasjack mit een paer versette mouwen ".
Men heeft daar eerst een verleden deelw. in gezien van
verzetten = vermaken ; dan heeft men het opgevat als een adj.
van vcrset (te lezen met s en niet met z), een soort van een stof,
" een zachte (zijden ?) stof ", zegt zonder meer het Glossarium
van de uitgave der Zwolsche Herdrukken. Het Groot Woordenboek, i. v. furset, zegt : " Naam (1) van zekere grove
fluweelen stof ", met als etymologie : " Wellicht van fr. forcette(s), schaar ". Het geeft als bijvormen russet, verset en in
zijn voorbeelden ook Eerset en foset; de SYNONYMIA LATINOTEUTONICA, i. v. pannus fusset, fosset; Kiliaan heeft alleen
fusset; Verdam niets. Blijkens de bronnen zijn de r-looze
vormen Brabantsch met de bekende Brabantsche assimilatie
van rs tot ss. Daarop dan het Antwerpsch Idioticon naslaande,
viel ik op fraweel, wat me het Zuidafrikaansche verveel herinnerde, en dadelijk maakte ik de gelijkheid : is verveel = Fr.
veluel, dan is verset = Fr. veluset, en tot mijn voldoening vond
(1) Het Gr. Wdbk. bezigt in zijn omschrijvingen twee formules :
nu eens is het verklaarde woord het wezen of de zaak zelf, dan de naam
van dat wezen of van die zaak. Z. b. v. het art. Paard. Z. volg. blz.
sakkerdaan : palissander is de naam van de houtsoort, sakkerdaan is de
houtsoort zelf. Een reden voor deze afwisselende doenwijze blijkt niet.
Ook de lettrinen of kolomhoofden zijn volgens een zonderlinge
methode aangebracht. Zoo b.v. VIII, 1167-1168 behandelt de woorden
latr jn tot laurentius. Hoe kan ik dat nu gissen, als het eerste kolomhoofd latoen is, dat kol. 1 166 begint, en het tweede latuw, dat kol.1167
begint? Men leest toch geen woordenboekartikel achteruit, met het
einde beginnende. Een inhoudstafel verwijst niet naar de blz. waar een
hoofdstuk eindigt, maar waar het begint.
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ik inderdaad in Godefroy veloset = vétement de velours, en in
Bonnard-Salmon veloset = morceau, pièce de velours, met de
zegswijze : faire le veloset, faire le calin, faire patte de velours.
Die omschrijvingen helpen al niet veel. Maar het is nu
zeker dat versei ontstaan is uit veloset, een dimin. van Ofra.
velous (modern velours). Was dit fluweeltje van minder hoedanigheid, korter van haar of van minder breedte dan het gewone ?
Dat blijft de vraag.
KERSSEN VAN DEN AMBACHTEN.

Bij Verdam i. v. 1. kerse (kaars) leest men aan 't slot :
" Aanm. — Niet geheel zeker is de beteekenis van kerse
(kersse), Gesch. v. Antw., 3, 541 : Aldus sal men gaen, yerst de
kerssen van den ambachten, alsoo gewoonlic es.... "
Zie REINSBERG-DURINGSFELD, Traditions et légendes de
la Belgique, II, 139, nota 2) : par " keens " on comprenait une
perche artistement travaillée et ornée, a laquelle étaient suspendus les instruments et les produits d'un métier, waarbij
voorbeelden komen van de metselaars, schoenmakers en hoveniers, met verwijzing, in den tekst, naar PIOT, Histoire de la
vale de Louvain.
SANDER.

Sander (snoekbaars) is, volgens 't Gr. Wdbk. ontleend
aan hd. sander, zonder meer. Het zal wel ontleend zijn aan Hgd.
zander, een bijvorm van Hgd. sander, waarin de stemlooze s
van sommige Ndd., Fri. en Deensche kustdialecten weerklinkt.
Sander, ook Hgd. en De. sandart, ook Hgd. Sandat, Zannat,
Sandbarsch, is een afl. van zand : " der fisch liebt sandgrund
(Falk en Torp). "
SAKKERDAAN.
Volgens het Gr. Wdbk. " Een kostbare thans onder dien
naam niet meer bekende houtsoort. "
Het zegt niet onder welken naam het nu bekend is. Blijkens
de Warenlexica is het een synoniem van jacaranda (niet in het
Gr. Wdbk.) en van palissander (wel in het Gr. Wdbk.: " Benaming voor het hout van een zuidamerikaanschen boom, Jacaranda brasiliana Pers. Het woord is van amerikaansche
herkomst ").
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Blijkens de homonymie is sakkerdaan hetzelfde als jacaranda, en wegens de verregaande samentrekkingen in Annerikaansche samenstellingen, mag men aannemen dat palissander
er mee samengesteld is.
SAMOREUS.
Ik zei in mijn Etym. Wdbk 2 . : " vaartuig uit de Sambreet-Meuse-streek. " Het Gr. Wdbk. zegt : " Naar men wil,
ontleend aan een verbinding van de riviernamen Sambre en
Meuse. " Het is echter ontleend aan Fr. sambreuse = Samberboot, gelijk scarpoise = Scharpeboot enz.
SCHAAT, SCHATE.
Het is me hier niet om de etymologie te doen, die men kan
vinden bij Falk en Torp, i. v. skate, maar om de beteekenis.
Het is volgens het Gr. Wdbk. een " benaming voor de vleet,
Raja batis. " Een schaat is geen vleet, het is een minderwaardige visch, maar het bepaalde verschil weet ik niet te zeggen.
Ik heb redenen om te gelooven dat het de Raja oxyrhynchus is.
Zonderling genoeg, ook voor Van Beneden en Gilson,
zijn schate en vleet (vloot) volkomen synoniemen.
SCHAVERDIJNEN.
Dit ww. is, volgens het Gr. Wdb., afgeleid van schaverdijn.en dit " waarschijnlijk onder den invloed van Schaven van
een verkleinw. van fr. savate. "
Eerder is schaverdijn uit het ww. geabstraheerd, en dit is,
gelijk spelevaren, een samenstelling van twee ww. : schaveren,
van schaven = langs iets heen strijken, en dijnen = golven,
wiegelen, dat bij deining (dijning) behoort.
SCHAVUIT.
Schavuit = uil, en schavuit = schelm acht men hetzelfde
woord te zijn, schelm zijnde een overdrachtelijke beteekenis
van uil. Een bezwaar is dat de overdrachtelijke beteekenis van
uil niet schelm, maar domkop is. Maar de veel verspreide
Vlaamsche familienaam Duytschaver, die beteekent klaplooper,
panlikker, moet doen denken dat schavuit = schelm een ander
woord is dan schavuit = uil. Dit zal dan wel een vorming zijn
als flapuit en synoniem van uitschaven (cf. schobberdebonk).
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Volgens 't Gr. Wdbk. een all, met veranderden klemtoon,
van schuiven of van schaven. Volgens Franck-Van Wijk wellicht van schaven, minder wsch. van schuiven.
Het suff. -eelen doet natuurlijk aan het Fransch denken,
gelijk de suff. -eeren en -eien. Het suffix -eeren is een Fr. verbaal suffix en de Ndl. ww. op -eeren die niet op een Fr. ww.
teruggaan, zijn met -eeren van een Ndl. woord gemaakt, b. v.
halveeren, waardeeren. Maar -eelen en -eien zijn geen Fr.
verbale suffixen, en de Ndl. ww. op -eelen en -eien zijn met
Ndl. -en gemaakt van al of niet aan het Fransch ontleende
woorden op reel en -ei.
Ik ken geen ander dan gareelen, krakeelen, penseelen van
gareel, krakeel, penseel en kasseien, laveien, plaveien, rammeien, schalmeien van kassei, lavei, plavei, rammei, schalmei.
Waarom zou dan schaveelen niet op dezelfde wijze afgeleid zijn van schaveel, dat zelf ontleend is aan Fr. écheveau,
dial. échaviau 1 (vroeger) haspel, 2 (vroeger en nu) hasp, streng.
Ik zal dat trachten waarschijnlijk te maken.
Een schaveel == haspel, hasp, kan ik nergens opsporen.
Dat het moet bestaan hebben, blijkt me uit DE Bo schaveel
vrouwspersoon die slordig aangekleed is, en Joos schaveel
= berisping, twee overdrachtelijke beteekenissen die men oók
bij haspel en hasp heeft.
Dan beteekent schaveelen zooveel als débrouiller, déniéler
un écheveau, af haspelen, waaruit al zijn ander beteekenissen
zich geleidelijk ontwikkelen, nl. schikken, ruimte maken of
ruimen (1) (ook van den wind), wegkapen, tot een klos worden
of losschuren.

(1) Zich schaveelen aan een tafel of op een bank of in een rijtuig
is ruimte maken voor elkander of voor wien er nog bij moet.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

584. — BUNDER-BOECK.
Een Bunder-boeck was een soort van LANDT-BOECK of
het Register, waarin de " groote van ieder goedt " stond aangeteekend, tot begrooting van de " bettinghe " (Het Vlaems
Settingh-boecxken, 1694, blz. 4), nl. ook waarin nien de
" generale Bundrie " van eene -prochie, of de geheele vlaktemaat berekend in " bunders'' , kon vinden. Men zie L. Gilliodtsvan Severen, Cout. du Bourg de Bruges, II, 217,
Staatsarchief te Brugge, " Landt-boeck der prochie van Heestert ",
van 1760 : " Totale generale bundrie van de seven cantons gelegen
in de prochie van Heestert, 367 bunderen 13 hondert 13 1/4 grooten
roeden ".

Cfr. bij Stallaert, Bunder (de twee rubrieken) en Bunder
boeck. Bij Verdam komen een drietal teksten voor met Bonder,
Boender, Boenre,
Uit de zonderlinge berekening hieronder, blijkt dat, onder
de Abdij van Sint-Pieters bij Gent,110 gemeten min 101 /2 roeden, gelijk stonden met 36 bunders, een gemet 289 roeden
en half :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Register
nr 139, " Caerte-bouck " (Destelberghe) van 1612, derde kaart : " Het
gheheel goet es groot hondert thien ghemeten min thien roen ende alf,
compt xxxvj tich bunders een ghemet twee hondert neghenen tachtentich
roen ende alf... "

In het Kortrijksche, was een bunder hetzelfde als 400 roeden. Immers : 1 bunder 95 roeden 4- 1 bunder 300 roeden,
maken samen 3 bunders — 5 roeden uit :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het leenhof van Kortrijk,
voorloopig blauw nr 524: " Ende syn twee stucken lants anne - elc
anderen, danof deen is groot een buynder vyfentnegentich roeden, ende
het ander een buynder dry hondert roeden, tsamen dry buynders preter
vyf roeden, paelende west jegens... " (Akte van 19 Mei 1662.)
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In den tekst hieronder komt dezelfde berekening voor :
350 roeden + 90 roeden, of 440 roeden komen inderdaad
overeen met een bunder 40 roeden :
Id., id., voorloopig blauw n= 549 : " Wesende een partye landt
meersch groot tsamen een bunder veertich roeden : ende eerst een
stick laats palende..., groot drye hondert vichtich roeden ; item een
meerschelken west van..., groot tneghentich roeden... " (Akte van
6 Januari 1647.)
ende

Te Gent was de Bunder 900 roeden waard, of drie gemeten
elk van 300 roeden, terwijl de Bunder in het land van Aalst
ook gelijk stond met 400 roeden, zooals te Kortrijk :
D. Berten, Cout. de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 123 :
" De iijc roeden (Gentsche maat) maeken een ghemet ; ende dry ghemeten
maecken een bunder ofte ixc roeden ;
" Oock is het Ghendtsche bunder jeghens een Aelstersche bunder
onghelic, want men int landt van Aelst maer en bekent iiij c roeden int
bunder... " (XV-XVIe eeuw.)

586, ^ MATEBOECK.
Is hetzelfde als Meteboeck. Daardoor verstond men het
Register houdende de maat van de landen van eene parochie
of van eene heerlijkheid. In het Vlaems Settingh-boecxken (1694),
blzz., 3-4. METINGH-BOECK.
Staatsarchief Brugge, Fonds Burg van Veurne, Charters, oud
n= 5969, voorloopig blauw n= 913: " Ende het ander leengoed es groot
in lande, volghende den matebouck vande prochie, zes ghemeten... "
(Akte van 20 April 1592.)

587, ,-- HEM (zich) gheneeren.
De Bo legt GENEEREN (ZICH) uit door " Neerstig zijn, zijn
best doen ". Bij Verdam, HEM GENEREN : Den kost winnen. In
den tekst hieronder, waarbij gaat de nadere bepaling zeere, zal
die uitdrukking wellicht de speciale beteekenis hebben Groote
(handels)-zaken doen, Fr. Faire de grandes, de grosses affaires.
Staatsarchief Brugge, Fonds Proostsche, Register n= 828 of
" Ferieboeck " van 1467-1473, fol. clxxxij : " Dat... Rijcquaerd Pijcke
es een groot zwaer rijck man, een groot coopman, hem daghelicx zeere
gheneerende... "

— 1139 -588. -- ZWAER (ZWAER RIJCK MAN).
Verbonden met het w. Groot, beteekent nl. Geweldig
(Fr. Prodigieux). Zie bij Verdam, v° Sruaer 7°. -- De uitdrukking ES EEN GROOT ZWAER RIJCK MAN, duidt aan dat
bedoelde persoon groote rijkdommen bezit, Fr. possède de
grands biens, est prodigieusement riche, of, zooals men zegt,
est un homme cossu (Fig. et populairement) :
Staatsarchief Brugge, Fonds van het Prootsche, Reg. nr 828, of
" Ferieboek " van 1467-1473, fol. clxxxij : " Dat de zelve Rijcquaerd
Pijcke es een groot zwaer ryck man... ".

589. — ONGHELYC VROMER ENDE SOLVENTER.
Het bijw. ONGHELYC hieronder is best door het Fr. Incomparablement (sans comparaison) weer te geven. De eigenlijke
beteekenis is wel : Niet te vergelijken, Onvergelijkelijk. Spr.
b. v. van een persoon, die zeer rijk is, zal door ONGHELYC
VROMER ENDE SOLVENTER bedoeld Zijn, dat die Onvergelijkelijk
rijker is en in staat om te betalen (solvent, goed van betalen)
dan wie ook :
Staatsarchief Brugge, Fonds van het Proostsche, Register nr 828,
of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. clxxxij ; " Dat de zelve Rijcquaerd
Pijcke es een groot zwaer rijck man, een groot coopman, hem daghelicx
zeere gheneerende, onghelyc vromer ende solventer dan eenighe vanden
andren subzijten of al te ghadre... "

Verder in den tekst luidt het : " ...de welcke vromer,
rijckere ende suflisanter is dan alle dandre, ghelijck dat voren
gheseit es... ".
590. — NIEULANT.
NIEULANT was in het Latijn TERRA NOVA geheeten. Men
verstond inzonderheid daardoor Land dat op de zeevloeden
werd gewonnen :

Annales du Comité Flamand de France, V, 352: " De terra nova,
illa videlicet quam primitus sibi in feodum donavi et quam propriis
sumptibus contra marinos fluctus ac impetus circumfodi fecerat... "
(Akte van graaf Philips van den Elzas, van 1167.)
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591, — MOERDREVE.
Moederdreef, Hoofddreef (Groote dreef), misschien wel
de Dreef die naar een groot hof, een goote doening leidt, naar
die nl. van ridder Rogier van Ghistele, heer van Straten.
Staatsarchief Brugge, Fonds Brugsche Vrije, Charters, nr 3906 :
" Tusschen K... lande, of een zide, ende der moerdreve van miins
heren Roegiaers van Ghistele lande, of ander zide.., '' (Akte van
18 Januari 1387.)

592..— COPPELEN deen an dandere.
Spr. van stukken land, wil die uitdrukking beteekenen, dat
genoemde stukken aaneen liggen, aaneen palen, dat zij zijn,
zooals men in het Fransch zegt, joignantes, d. i. contiguës
Staatsarchief te Brugge, Fonds Kortrijk, Charters, voorloopig
blauw nr 433 : " Leen..., groot, onder winnende landt, meersch, watren
ende wat busch, drie bunderen twee ende tneghentich roeden letter
meer ofte min, coppelende al deen an dandere, palende metten oostende... " (Akte van 8 Maart 1619. Zie ook ibid., onder voorloopig
blauw nr 535, akte van 12 April 1635.)
Id., id., oud nr 6069, voorloopig blauw nr 1013 : " Ligghende myn
voors. leen inde prochie van Putthem... Ende is een behuysde hofstede
met dry bilxkens ommegaende de voorseide hofstede, al coppelende
d'een aen d'ander... " (Akte van 27 Juli 1639. --- Zie ook voorloopig
blauw nr 540, akte van denzelfden dag.)
STUKKEN ANNE ELCANDEREN

luidt het hieronder :

Fonds leenhof van Kortrijk, Charters, voorloopig blauw nr 524 :
" Ende syn twee stucken lants anne elcanderen... " (19 Mei 1662.)

Vgl. met Scakelen in...
593. — DAL, DELLINGHE.
Wijst op Laag liggende land.
Alfr. Ronse, Reg. der watering van Vladsloo-ambacht, blz. 20 :
" De pasturagen, weyden ende bedryf van alle de voorlanden..., dalen
ende agterlanden van dien... " (1775.)
DELLINGHE, in het

Antwerpsche :

Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Boom, Farde procès Co rn .
Maes tegen doairière Regaus (1784 ?)... " Seggende dat eene partye
(vande door hem in leen gehouden gronden, die tot steenbakkerijen
gediend hadden) bestont in putten dellinghen daer niets op en waschten
(groeide). "
EDW. GAILLIARD.

DAIITZENBERGIANA
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In het jaar 1885 ontving Max Rooses van Jhr. Mr. J. W.
C. de Jonge van Ellemeet, griffier bij het Kantongerecht te Goes
(Holland), een zeventigtal particuliere brieven van J. M. Dautzenberg, dagteekenende van het jaar 1830 tot 6 Januari 1869,
een maand voor 's dichters overlijden ; wijders twee brieven van
Dautzenberg 's schoonzoon Frans de Cort, zeven brieven van
Prudens van Duyse, en vijf van den minder bekenden Judocus
Jan Steyaert, schoolhoofd te Gent en schrijver van enkele
tooneelstukken, waaronder Liederik de Buck, verhandelingen
over onderwijs, over J. van Crombrugghe, de Gentsche straatnamen, enz. Max Rooses mocht aan deze brieven zoodanige
bestemming geven als hem zou goeddunken. Hij liet ze bundelen en schonk ze een plaats in de handschriftenverzameling
van het Museum Plantin-Moretus (1).
Zoo komt het, dat wij onder allerlei eeuwenoude geschriften, zeer onverwachts, bescheiden aantroffen, die met het oog
op de geschiedenis van onze hedendaagsche letterkunde heel
zeker de moeite van een onderzoek loonen.
Al de bovenvermelde brieven werden door de schrijvers
gericht aan hun vriend Johannes van Dam, Thz., onderwijzer
in de gevangenis te Woerden, en gestorven in het jaar 1877.
Vóór de omwenteling van 1830 was Van Dam onderwijzer in
een lagere school en tevens belast met lessen in het tuchthuis te
Gent. In Maart 1831 keerde hij naar Holland terug, verbleef
korten tijd in zijn geboortestad Utrecht, en nam daarna als
vrijwilliger-kanonnier dienst in het leger. Op het adres van een
brief in de maand Augustus van dat zelfde jaar verzonden, noemt
(1) Hs. 171.
Vers!. 1922
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1142 -P. van Duyse hem " vaderlandsch dichter en verdediger, in
garnizoen, te Naarden " (1).
Zijn militaire dienst duurde vier jaren. ,
Van Dam's levensloop was, naar de briefwisseling te oordeelen, niet bijzonder voorspoedig. Bij het bestrijden der " muiters " verloor hij het linkeroog (2), en toen hij in 1834 in de
straf-gevangenis te Woerden aangesteld werd, schonk men hem
een veel te karige jaarwedde, 480 fl., waarover hij herhaaldelijk
en bitter klaagde.
Voor zoover wij konden nasporen, namen de biografen
onzer literatuurgeschiedenis geen notitie van den eerzamen Van
Dam, en toch was de man niet geheel zonder verdienste op dat
gebied. Hij schreef o. a. kindergedichtjes, die Dautzenberg
toelieten van zijn vriend te zeggen, dat hij " met veel geluk op
Van Alphens voetstappen wandelde " (3). Men vindt van zijn
dichtproeven in den Muzenalmanak, nl. in jaargang 1829 (4)
" Het eerste Wederkusje '', een anacreontisch versje in Bellamy's trant; en in 1837 " De twee Buren ", een fabel naar
Pfeffel. In 1860 gaf de GIDS een opstel van zijn hand : " Een Blik
op het Schoolonderwijs in den Kerker " (5). In 1855 liet hij een
" Kalender voor de 19e eeuw " drukken, ten voordeele van de
slachtoffers der overstrooming in 1854-55 (6). Van Dam werkte
ook mede aan het Gentsch Jaarboekje.
Op een gegeven oogenblik was het Van Dam's eerzucht
lid te worden van " De Taal is gansch het Volk " te Gent.
Rens had het hem voorgesteld alsof het zeer moeilijk was om
in dat geleerde genootschap opgenomen te worden, waarop
Dautzenberg bij Heremans ten gunste van zijn Hollandschen
vriend aan 't pleiten ging (1865) (7).
In 1872 schonk de vereeniging Tot Nut van 't Algemeen
te Woerden aan Van Dam een zilveren medalie omdat hij
(1) F. 159, v.
(2) F. 43, v.
(3) F. 36.
(4) BIz. 104.
(5) II, blz. 517.
(6) F. 78 P. van Duyse schreef een stukje over dien Kalender in
De Eendragt.

(7) F. 124.
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45 jaren dienst had als gevangenis-onderwijzer (1). Frans de
Cort stuurde hem bij die gelegenheid nog de gelukwenschen
van de familie Dautzenberg over.
De vriendschap, die Van Dam met Dautzenberg, Van
Duyse en Steyaert verbond, was van zeer innigen en duurza
zamen aard. Ze leerden elkander kennen te Gent. Steyaertf de
oudste van de vier, was sedert 1828 bestuurder van de lagere
school op het Prinsenhof; Van Dam gaf lessen in het Tuchthuis ; Dautzenberg was omstreeks 1830 ook tot onderwijzer
te Gent benoemd ; en Van Duyse studeerde daar in de rechten
op de Hoogeschool.
Vooral de drie laatsten waren dikwijls samen en dweepten
in jeugdige geestdrift met gemeenschappelijke idealen. Hun trio
noemden zij zelf " het Klaverblad " (2). De ontboezemingen
van hun vriendschap zijn door en door Feithiaansch-sentimenteel. In hun brieven drukken zij elkander hun gevoel van aanhankelijkheid en trouw uit in vaak zoo hooggestemd lyrisme,
dat het op ons, nuchtere buitenstaanders, wel eens een indruk
van opgeschroefdheid zou maken indien wij niet wisten hoe
eerlijk ze 't met die argelooze uitingen van vriendschap meenden. Al hun brieven hebben den treffenden toon van de vriend-.
schapsteederheid der Romantiek.
Kort nadat Van Dam, " de voesterling van Minerva, door
den wreeden Mars uyt zijnen kring gesleurd '' werd, zooals
J. J. Steyaert het in zijn onvervalschte dichtertaal heet, en
naar Holland vertrokken was, schreef hem Dautzenberg het
volgende : " Waren alle myne fortuinswenschen vervuld en
onze eeuwige scheiding besloten, dan zou ik tienmaal ongelukkiger zijn dan met mijn tegenwoordige hope ons eens in
elkanders armen te drukken " (3). In een anderen brief van hetzelfde jaar schrijft Dautzenberg : " Ik durf niet denken, dat wij
ons nooit weer zouden zien. Die gedachte is verschrikkelijk.
Twee jaren zijn nu vervlogen sedert ik mijne familie niet
gezien heb, echter, (welligt een bekentenis dat mij tot schande

(1) F. 183.
(2) F. 37,
(3) F. 22, v.
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is) heb ik meer trek mij nog eens in uwe tegenwoordigheid te
zien " (1).
Een nog treffender verklaring in dien aard komt voor in
een ander schrijven, waarin Dautzenberg zijn vriend Van Dam
betuigt hoezeer hij met zijn droeven toestand begaan is : " Ik
heb,vandaeg, luidt het daar, eenen brief van mijnen broeder
ontvangen, wiens vrouw, zoo hij schrijft, sinds lang krankzinnig
is, en voor eenige dagen een zijner kinders, uit onnoozelheid
(sic) heeft laten verbranden, zoodat het wicht een paar uren
later dood was ; hij schildert mij alle omstandigheden zijner
lage en zijner ellende, en.... ik ben haest beschaemd het u te
zeggen r- ik ben meer getroffen geweest over uw lot, dan over
het lot mijns broeders " (2).
Toen Van Duyse en Dautzenberg vernamen wat Van
Dam gedurende de omwentelingsjaren en even daarna al onaangenaams overkomen was, waren beiden vervuld met een groote
deernis, die hun vriendschap nog verhoogde. Dautzenberg
drukt zich daarover uit als volgt : " Ik heb mij met Van Duyse
verheugd over de bekroning uwer letterkundige pogingen ; en
niet minder dan hij was ik aangedaan met medelijden bij het
verhaal van al wat gij uitgestaan hebt aen lighaem en ziel.
0, kon zich, mogt zich uw wensch vervullen, mogten wij in
de nabijheid onze dagen slijten; ook mij zouden teleurstellingen
minder grieven.
Op 't zand heeft gebouwd
Wie menschen vertrouwt.
't Geloof ging verloren,
Myn hemel verdween;
Niets kan my bekoren
Dan vriendschap alleen.
Wanneer ik aan vriendschap moet twijfelen dan zeg ik vaarwel aan alle geluk. Hoe streelend is het voor mij te denken,
dat uwe ziel sedert onze scheiding, steeds haakt naar 't oogenblik van 't wederzien. Ja, wij zullen elkander weerzien, en dan
alles doorgestane vergeven en vergeten ' (3).
(1) F. 21.
(2) F. 39, v.
(3) F. 28.
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Ziehier nog een typische uitboezeming van die vriendschap, waaruit blijkt, dat Van Duyse de " dritte im Bunde "
was : " Ik kan u verzekeren, dat er geen dag voorbij gaet, die
mij niet het aendenken uwer vriendschap te binnen brengt. Het
getal mijner vrienden is ook niet groot, en zij vinden alle
gemakkelyk plaets in mijne dagelijksche revue. En mijne vriendenschouw verzuim ik niet zoo ligt. als mijne zondenschouw.
Ik ben geen franschman, en heb slechts drie vrienden, een'
vriend van over 30 jaren, een' vriend Van Dam en een' derde,
dien V(an) D(am) mij bezorgde : Van Duyse " (1).
Van Duyse's gevoeligheid op het stuk van vriendschap
was al even uitbundig. " Dammetje, schrijft hij, uw brief werd
mij heden behandigd. Ik was juist in een vlaag van menschenhaat, en (helaas !) waarom heb ik er ook zooveel reden toe....
Ach, konden wij steeds bij elkander zijn.... die woorden deden
mijn bloedend harte goed : geliefde jongeling, welligt zien wij
hier nooit elkander weder, maar ginds zeker '' (2). Toen Van
Duyse hoorde, dat Van Dam vrijwilliger was, wordt het gevoel
hem weer te machtig : " Ik druk u aen mijn boezem, schrijft hij,
druk u in mijne armen, geef u zelfs den zoen eens wapenbroeders (de pen is mijn wapen !) le baiser du chevalier en wensch
u al het heil des levens... " (3).
Meer dan de verzen, waarin ze elkander hun vriendschap
bezwoeren, meer nog dan de silhouetten, die ze elkander tot
aandenken schonken (4), waren hun die epistels lief. " Van
Dam, zegt Van Duyse, als mij in 't vervolg weder de melancolie zal nederdrukken, als ik uit mijn grooten koffer mijne
geliefde brieven zal halen, om mij te troosten, dan zal ik ook
hetgeene gij mij heden deed bezorgen niet vergeten " (5). Met
een roerende trouw, als gold het iets heiligs, zond Dautzenberg
eiken oudejaarsavond een brief aan Van Dam. Niets kon hem
het vervullen van dien vriendschapsplicht doen uitstellen of
verwaarloozen. In 1865 toen de ziekte hem ernstig te pakken
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

F. 39.
F. 158.
F. 158, v.
F. 160, v.
F. 161.
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had, nam hij de voorzorg eenige dagen vóór het einde van het
jaar te schrijven, op een dag dat hij zich betrekkelijk goed
gevoelde : " Ik ben oogenblikkelik redelik wel en wil derhalven niet tot St Sylvesteravond de gelegenheid verschuiven U,
beste vriend, mijnen nieuwjaarswensch toe te sturen; ik mocht
somwijlen niet in staat zijn, slag 11, te schrijven " (1).
Het spreekt van zelf, dat de drie van het " Klaverblad "
in hun " dierbare briefwisseling " (het epitheton is van Dautzenberg) (2) met de grootste openhartigheid elkander alles meedeelden. Hun intiem leven, hun voor- en tegenspoed, hun
literaire bedrijvigheid, hun politieke meeningen, 't komt er alles
in bonte mengeling en onbewaakte oprechtheid in voor.
Zoo komt uit deze briefwisseling het beeld van Dautzenberg veel vollediger en levendiger tot ons, dan uit om het even
welke biografie, die tot hiertoe verscheen (3).
Wij vinden hem in 1830 te Gent als onderwijzer in een
lagere school, waar hij benoemd werd, dank zij de tusschenkomst van Graaf Francois Dumonceau (4), den bekenden
krijgsman, die sedert 1827 adjudant van den Prins van Oranje
was (5). Hij bleef daar echter maar zeer korten tijd. In den loop
van hetzelfde jaar komt hij naar Vilvoorde als huisleeraar bij
de familie van zijn beschermer, die in 1819 te Brussel in het
huwelijk was getreden met Thérèse d'Aubremé, bij wie hij drie
dochters en twee zoons verwekte.
De twee-en-twintig-jarige, eenvoudige Limburgsche jongen voelde zich toen zeer gelukkig. Hij werd op de vriendelijkste wijze onthaald. Men overhoopte hem met eerbewijzen.
" Duizend onbeschrijffelijke aandoeningen maakten (hem) duizelig " (6).
(1) F. 121.
(2) F. 39.
(3) J. G. Fréderiks en F. Jos. Van den Branden : Biografisch
Woordenboek 2e Dr. p. 190. — A. Sauwen : J. M. Dautzenberg,
Bloemlezing met Levensbericht en Inleiding (De Vlaamsche Boekhandel, Brussel, 1908).
(4) F. 43, v.
(5) Dr. P. C. Molhuysen en Prof. Dr. P. J. Blok : Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II, p. 413.
(6) F. 10.
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Hij vond een logeerkamertje op de Groote Markt te Vilvoorde, tegen den uiterst billijken prijs van 30 fr. in de maand,
met ontbijt en avondthee, en hij ging zijn middagmaal nemen in
De Zon, tegen 75 centimen " per kaert '' waarvoor hij " royalement " gediend werd.
Bij de familie Dumonceau moest hij drie uren les per dag
geven en ontving daarvoor 60 fr. per maand. " Bijgevolg arme
tijd ! " schrijft hij aan zijn vriend Van Dam. Maar het genoegen
dat hij smaakte in het gezelschap van zijn meesters, deed hem
met dit karig loon vrede nemen. Hij had vrijen toegang tot het
kasteel met zijn mooien tuin, waar hij menig aangenaam uurtje
doorbracht. Ook was hij daar 's avonds dikwijls te gast en las
toen aan de dames voor (1).
In dien tijd besteedde hij zijn vrije uren minder aan de
poëzie, alhoewel hij reeds eenige Nederlandsche, Duitsche en
Fransche verzen op zijn actief had.
Hij hield zich meer bezig met teekenen (2) en vooral met
muziek. " Dagelijks besteed ik een paar uren aen het muzijk "
schrijft hij (1). Hij speelde fluit (3) en een deel van zip"n repertorium is ons bekend. " Acht aria's uit de Muette de Portici en
op 2 duo's na de geheele Dame blanche, dit zijn mijn vorderingen ", laat hij aan Van Dam weten (4).
Hij was zoo gaarne bij de Dumonceau's dat hij andere
betrekkingen met grooter geldelijke voordeelen, te Maestricht
bij Diederen en te Brugge bij Brans, van de hand wees (5). Ware
de familie Dumonceau ten gevolge van de omwenteling naar
Holland getrokken, dan was Dautzenberg voornemens mee
te gaan (5).
Dautzenberg had intusschen wel last om rond te komen.
" Ik heb kost en woning ", vertrouwt hij aan Van Dam, " maar
ik heb meer noodig dan een vogel! " (6) En toen zijn vriend
hem aanraadde een " dodderig dotje ", een liefje, te zoeken,
(1) F. 25.
(2) F. 22, v.
(3) F. 21.
(4) F. 18, v.
(5) F. 24.
(6) F. 18.
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antwoordde hem Dautzenberg : " Het speelgoed is veel te duur
en ik ben veel te kaal " (1). Hij had bovendien, sedert den dood
van zijn vader in 1833, te zorgen voor een zuster, die hij te
Brugge in een kostschool had uitbesteed. " Ik ben haren vader,
hare voorzienigheid " getuigt hij (2).
In 1837 scheen hij minder tevreden bij de Gravin Dumonceau. Hij klaagt over zekere vernederingen, die hem " naar
elders doen verlangen " (3). Ik heb wat laat ondervonden,
schrijft hij, dat er eene klasse van menschen bestaat die onvatbaar is voor edele gevoelens, en die zich bevlytigt om alle
schakeringen van kieschheid op eene innemende wijze aan den
dag te leggen : de onervarene regtdenkende mensch valt in de
strikken die zooveel aanlokkends hebben, en zucht eindelyk :
Had ik dat geweten ! ! " (3).
In hetzelfde jaar leerde hij op het buitengoed der Dumonceau's Melanie, Ludovica, Felicitas Maillart kennen en trouwde
met haar op 18 October 1838. Hij gaf toen zijn betrekking als
huisleeraar op en ging naar Chatelineau als " Agent Comptable " van de ijzersmelterij en de Koolmijnen der Société de
Commerce de Bruxelles. Hij woonde daar 2 jaar en 4 maanden, doch kwam in Mei 1841 naar Vilvoorden terug, waar hij
zijn intrek bij zijn schoonouders nam. Hij was toen benoemd
tot boekhouder van de Société de Commerce te Brussel zelf,
waar hij elken dag heen reisde (4).
Dautzenberg vertelde zijn vriend Van Dam heel gemoedelijk over zijn bezigheden, zijn familie, den toestand, waarin
hij toen verkeerde, en zijn toekomstplannen.
" 's Morgens om 7 uren vertrek ik dagelijks van Vilvoorden met den stoomwagen naer mijn bureau, en ben slechts
's namiddags ten half 5 in Vilvoorden terug. Dan hou ik mijn
middagmael, speel met myne kleinen (Hij had toen twee dochtertjes, Adele en Emilia), geef eene les aen eenen mijner neven,
die sinds korten tijd te huis woont, lees, schrijf of speel een
stukje met mijn vrouwtje " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

F. 19.
F. 29.
F. 28, v.
F. 30.
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Dautzenberg's schoonvader was vrederechter te Vilvoorden " en ter zijner verlustiging bovendien landschapschilder;
een allerliefste 80-jarige man, nog zoo gezond en opgeruimd
als een jongeling van 25 jaren (1). Zijn schoonmoeder was
70 jaren oud, doch ook nog " vlijtig en vriendelyk " (1).
" Mijn post, schrijft hij verder, brengt my 2000 franken in,
en vier huisjes, de huwelijksgift mijner vrouw, geven ons nog
duizend franken netto, zoodat wij zonder schulden te maken
kunnen leven. Het netto van mijn inkomen werd tot hiertoe
door mijne boekerij verzwolgen. Wij leven dus op ons gemak,
verzamelen, wel is waer, geene schatten, maer dunken ons zoo
ryk, als Croesus, zaliger gedachtenis. Indien de hemel mijne
schoonouders tot zich riep, hetwelk zoo laet mogelijk gebeure,
dan hebben wij het plan gevormd ons ergens in een hoekje bij
den Rijn neder te laten met een vermoedelijk inkomen van
2000 fr. Muzijk, poezij en kinderen kunnen ons dan den avond
van ons leven aengenaem maken '' (2).
Verder vinden wij in de correspondentie de duizend kleinigheden, die het lief en het leed uitmaakten van Dautzenberg's
eenvoudig burgerbestaan zonder hooge geluksverwachtingen,
doch vol stil optimisme en tevredenheid, zooals hij het ons
schildert in zijn bekend gedichtje Huislik Geluk (3).
Intusschen was hij vader van twee .dochtertjes geworden.
Emilie, de latere Mevrouw Frans de Cort, en Adèle, die met
den heer Piré, leeraar in de natuurlijke wetenschappen aan het
Atheneum te Brussel, trouwde. Later kwam daar nog een
zoontje bij, Philippe, thans een van de bestuurders der bekende
kunsttapijtweverij Braquenié.
Dat was Dautzenberg's geliefkoosde kring, waarbuiten hij
zich niet veel begaf. " Ik zit in stille haven, zegt hij, huis uit,
huis in, en slechts genoegelijk en gelukkig huis in. Ware niet
het dagelijksch brood — ik ging nimmer uit mijn huisje, dan
om mij een beetje te laten beschijnen door de zon.... Vrouw en
opwassende kinderen leveren mij de noodige verstrooiïng en
(1) F. 30, v.
(2) F. 31.
(3) Gedichten, p. 26.
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ik wensch al overig genoegen aen hen die het mogen vatten " (1).
Elders verklaart hij : " Ik zoek mijn heil te huis en vind het
aldaar ruimschoots " (2).
De zon ging hij vooral zoeken in het nabij gelegen Ter
Kameren bosch, ^– hij was immers intusschen naar Elsene gaan
wonen. " De zes uren die ik dagelijks op mijn bureau moet
doorbrengen, schijnen mij vreeselijk lang, schrijft hij. Zoodra
ik om 4 uren heb gegeten dan stap ik met vrouw en kinderen
naer buiten, naer het Ter Kamerenbosch of elders, dan leef ik
gansch in de natuur en maek vele plannen voor den winter,
waer dan ook zelden iets van komt. Louter kaerten kastelen!
Maer zulks geeft immers eenige uren genot " (3).
Vele vreugde had hij van zijn kinderen. Moeilijk verbergt
hij zijn trots op hun knapheid. Adèle maakte vlugge vorderingen in de schilderkunst. Toen ze nog geen 18 jaren oud was,
voltooide zij in 18 uren tijds, schrijft de gelukkige vader, " een
portret gelijkend en netjes met olieverw in natuergroote... " (4).
En eenige jaren later behaalde zij op een tentoonstelling te
Maastricht een medalie voor botanische teekeningen, die ze
naar microscopische doorsneden van haar man had gemaakt.
Philippe was een heele baas in het Latijn en het Grieksch, dat
hij met vader samen bestudeerde, en in 1867 werd hij " gradué
en lettres ", maar verkoos een betrekking in de tapijtweverij
Braquenié.
Soms komt er wel eens een treurige dag, soms klaagt
Dautzenberg een enkelen keer over ziekte of over zijn " onpoëtisch leven " in de Société Générale, waar hij na de likwidatie
van de Société de Commerce was aangesteld, maar zijn optimistische natuur neemt altijd de overhand. Hij houdt het er voor,
dat " wij zelven de poëzij in het leven moeten brengen. Dat is
wellicht nog beter dan een leven, dat door de buitenwereld
moet poëtisch worden " (5). Elders luidt het : " Er ligt meer
geluk in ons eigen zelven dan wij 't vermoeden; helaes, wij
(1) F. 47, v.
(2) F. 90, v.
(3) F. 45, v.
(4) F. 94, v.
(5) F. 60, v.
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zoeken ons eerder te krenken, dan te verheugen. Wanneer het
scheele hoofdzeer mij maer eenmael in de week beviel, dan was
ik steeds tevreden en dankte God, dat ik zes gezonde dagen
had; thans slijt het hoofdzeer, en ik ben heel en al in mijnen
schik. Verdriet heb ik soms ook, maer ik laet het verdriet
geen wortel schieten, en zeg dat er ongelukkiger zijn dan ik.
Wenschen vorm ik meer dan iemand, maer ik reken niet op
hunne vervulling ; wanneer mij iets gelukkigs bejegent, dan
weet ik het wel te waerdeeren " (1). Die levenswijsheid tintelt
over de heele correspondentie : " Daar is niemand, lezen wij
er nog, die eens ongetroebelden bestaens geniet, trachten wij
des halven, in wederwaerdigheden met den Franschen te zeggen : faire bonne figure a mauvais jeu ; wij moeten de kracht
bezitten om over onspoed en ongeluk zelfs te schokschouderen
en te glimlachen zonder grimlachen " (2).
Dit alles belette Dautzenberg niet wilskrachtig te streven
naar het geluk voor zich zelf en de zijnen. Hij was geenszins
een berustende fatalist, die alles van het toeval verwacht. Die
gelatenheid verwijt hij namelijk zijn vriend Van Dam (3). " De
H. Augustinus, schertst hij, zeide : possum quod volo ; maer gij
schijnt weinig vertrouwen in zulke spreuk te stellen. Gij zijt in
mijne oogen een rechte theedrinkende, tabakrookende Hollander, die alles van den toevalle verwacht en nimmer tracht de
omstandigheden naer zijnen wil te dwingen " (3).
Een enkelen keer klinkt er toch wel een pessimistisch
toontje door die brieven heen, maar toch zonder eenige bitterheid. " Wat mij betreft, verklaart Dautzenberg op Sylvesteravond 1861, ik vaar wel en heb maar weinig te wenschen,
maar dat weinige; dat ik sinds jaren reeds wensch, verwijdert
zich al meer en meer. Ik zal moeten voortploegen tot den laatsten dag mijns levens in de voor mij openliggende spoore, dat
is hetgene mij kwelt. Ik verlang en wensch enkel rust en
verpoozing, en die wachten mij op den kerkhof " (4).
Hoogmoedig of verwaand was Dautzenberg niet het minst.
In 1862 werd hij gedecoreerd en vertelt zijn vriend Van Dam
(1) F. 71, v.
(2) F. 77.
(3) F. 94.
(4) F. 108.
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daar heel leuk het volgende over : " Ik ben den 16 dezer
maand, op 's Konings geboortedag, met de ridderorde van
Leopold beschenkt geworden, zoodat ik nu ook een rood lintjen
aan het knopsgat mag steken tot vreugde der familie. Ik ware
liever op pensioen gesteld en veroordeeld alle jaren een vijftig
tal gedichtjens te moeten leveren; maar men verkrijgt altoos
hetgene men het minste verwacht, zoo ontfang ik ook een
talloos pak brieven en kaarten van gelukwensching, die mij
nog den weinig ledigen tijd met schrijven doet verkwisten (1).
Heele gebeurtenissen in zijn leven waren de enkele reisjes,
die hij alleen of in gezelschap van zijn vrouw kon ondernemen.
In 1853 trokken beide naar den Rijn, over Frankfort naar Heidelberg. " Dat was een lustreisjen, dat zoohaest niet uit onzen
geheugen zal verzwinden ! " schreef hij opgetogen (2). In 1854
ging Dautzenberg alleen naar Holland, en bracht er o. a. te
Woerden bij Van Dam eenige dagen door, die hij jaren nadien
nog steeds dankbaar herdenkt (3). Het volgend jaar reisde hij
naar Parijs (4) om er zijn ouden vriend, den Doornikschen
tapijtwever Braquenié, te gaan opzoeken. Deze had zich in 1831
te Parijs gevestigd, waar hij zeer voorspoedig zaken deed. De
betrekkingen tusschen de Dautzenberg's en de Braquenié's
waren van zeer intiemen aard. De zuster van den dichter trok
in hetzelfde jaar naar Parijs om er de kinderen op te voeden en
toen Philippe Dautzenberg te Parijs bij de familie Braquenié in
de leer was, verwierf hij de hand van een der dochters.
In 1863 onderneemt Dautzenberg nog een reis, naar de
bergen van Auvergne ditmaal, met zijn vriend Braquenié, maar
in treuriger omstandigheden (5). In dat jaar begint hij te klagen
over de bronchitis, die hem eigenlijk niet meer losliet tot aan
zijn dood. Hij zocht genezing in Auvergne, dronk het " metaalwater " te Mont Dore, maar dat alles was zeer " kostspelig "
en bracht geen beternis bij. " De heele Belgische doktersaca-

(1) F. 110, v.
(2) F. 71.
(3) F. 75.
' (4) F. 77.
(5) F. 117.
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demie, schreef hij aan Van Dam, kent geen middel tegen mijn
hoest " (1). Die bronchitis ging gepaard met kortademigheid,
die hem fel hinderde. Hij kon de Namensche straat niet meer
opklimmen, bekent hij, en liet zich dagelijksch van de Keyenveldstraat, waar hij toen woonde, naar zijn kantoor heen en
weer rijden (2).
Dautzenberg's nieuwjaarsbriefje aan Van Dam voor het
jaar 1867, klinkt vrij pessimistisch. Een pneumo-pleuretische
steek had hem " weder (zijn) einde doen voorgevoelen Het
kostte hem een " reuzenarbeid " om zijn vriend eenige regels
te schrijven (3). Het jaar nadien klaagt hij nog : " Mijn gezondheid is voor altijd gebroken " (4). De brief van 6 Januari 1869
is de laatste, die Van Dam van Dautzenberg ontving. " Alle
levenslust heeft mij begeven, luidt het daar, ik heb geenen wil
meer, en hadde ik eenen wil, mij ontbrake de kracht dien uit te
voeren ". Dit laat het einde voorzien, dat dan ook niet lang
meer uitbleef. Op 5 Februari berichtte Philippe Dautzenberg,
dat zijn vader den vorigen avond overleden was.
De genegenheid, die Dautzenberg steeds aan Van Dam
had bewezen, werd den Hollandschen vriend ook door de
familie toegebracht. " Laat mij toe u te zeggen, schrijft Philippe,
dat wij u steeds dezelfde liefdevolle achting zullen toedragen,
waarvan mijn duurbare vader ons immer het voorbeeld gegeven
heeft. " In latere brieven zendt F. de Cort inlichtingen over de
familie en vraagt zelfs of Van Dam voor de Toekomst eventueël een studie over Dautzenberg zou willen schrijven. Dit
laatste is evenwel niet gebeurd.
Daar de briefwisseling met Van Dam in 1830 begint, rijst
natuurlijk de vraag op of ze ook belangwekkende uitlatingen
bevat over de Belgische Omwenteling. De politieke beschouwingen, die wij hier aantreffen, willen wij eenvoudig objectief
weergeven, zonder er een persoonlijk oordeel bij te voegen.
In dit opzicht treft ons de buitengewoon onverschillige
houding, die Dautzenberg in den beginne te midden van de
(1)
(2)
(3)
(4)

F. 120, v.
F. 132.
F. 145.
F. 146, v.
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toch niet alledaagsche politieke gebeurtenissen aanneemt. Op
8 Februari 1831 schrijft hij aan Van Dam, die toen nog te Gent
verbleef : " Dagelijks lees ik de gazetten, bijgevolg heb ik
gezien wat er te Gent omgegaan is, pas op u in zulk een verwarring te brengen " (1). En dat is alles. Hij is meer bekommerd
om het carré magique en de vermenigvuldiging van den
Polakschen Jood, twee rekenspelletjes, die Van Dam hem
destijds leerde en die hij nu vergeten had, dan om de politieke
gebeurtenissen. Hij praat over gedichten, geeft Van Dam uitleg
van Fransche woorden. schertst over frivoler dingen als b. v.
Van Dam's successen bij de meisjes, geen woord over de revolutie tenzij die aanmaning tot voorzichtigheid.
Uit een brief van 14 Februari blijkt, dat Van Dam aanstalten maakt om naar Holland terug te keeren. Dautzenberg
raadt hem aan het van Brussel uit over Antwerpen te wagen
met de diligentie of de barge. Hij hoopt daarbij op een oponthoud van zijn vriend te Vilvoorden. In dezen brief komt een
zinspeling op den politieken toestand voor, waaruit blijkt dat
Dautzenberg Oranjegezind was : " Vriendlief, schrijft hij, ik
denk nog, dat wij den Prins van Oranje zullen krijgen, in weerwil aller woedende patriotten. Frankrijk weigert zijnen zoon.
Leucht. zal niet aannemen nog aangenomen worden, het Congres wordt dagelijks meer en meer de spot der heldennatie.
Enfin ik heb reden tot hopen " (2). Dit belet hem echter niet
om zijn schertsen met dien verliefden " aartssnoeper '' van een
Van Dam voort te zetten en hem met evenveel gemoedsrust
verdere wenken bij de studie van het Fransch te geven.
Van Dam had België over Brugge verlaten en bevond
zich in Mei 1831 te Utrecht. Hier geeft Dautzenberg hem verslag over den toestand in ons land, en ditmaal klinkt zijn toon
ernstiger : " Onze belgische gezigteinder is altijd dezelfde, de
goedgezinden verliezen moed; de overigen schreeuwen : wij zijn
verraden en verkocht. In Namen, Antw. € vechten de vrijwilligers tegen de jagers en de garde civique moet de eersten
ontwapenen en hun de vlugt doen nemen. Thans bereidt men

(1) F. 19.
(2) F. 20.
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den Nationalen geest op iets voor; de regent zou gezegd hebben,
dat de oudste zoon van den Prins over België zal komen heerschen. Janhagel is zoo woedend niet meer tegen Or.... sedert
het verboden is te plunderen. De volontairen alleen, zonder
tucht nog gehoorzaamheid willen steeds tegen Holland. De
stille. burger zucht en vreest eenen binnenlandschen opstand
van het plunderingsvolkje, dat tot nog toe aan de oppermagt
beveelt. Voor den verlichten is Saxe-Cobourg slechts eene
leur, zij beginnen zelfs de mogelijkheid te willen inzien van
weervereeniging aller provinciën. Enfin de Walengeest is slecht.
Vreezend werpen de eenen hunnen blik naar Polen en de
anderen hopend. Uiterst ben ik aangedaan over de zoodanige
gesteldheid onzer zaken. Nog lang zal ik mijne zuchten ten
hemel moeten zenden " (1) !
Dautzenberg voelde geen de minste neiging om met de
oproermakers mee te doen en achtte zich gelukkig dat hij daartoe
niet gedwongen werd. " Toen ik u verliet, schrijft hij op 7 Mei
1832 aan Van Dam, weet gij hoe bang ik was, dat België's
vrijheid mij onder haar driekleurig oproersvaandel zou schikken. God zij dank, ik heb niet behoeven te handelen tegen hart
en geweten. Vier weken na den Leuvenschen veldslag, heb ik
mogen mijnen vader gaan bezoeken, de Burgemeester mijner
plaats heeft mij eene attestatie gegeven dat mijn broeder deel
neemt aan het eerste opgebod, en zoo ben ik tot hiertoe vrij
gebleven. "
Dautzenberg was ook niet goed te spreken over hetgeen
na 1830 met het onderwijs gebeurde. " Laat ons alles van de
Voorzienigheid afwachten, heet het hier, zelf de verdrijving
der onwetende broeders, die overal scholen oprigten en sluiten,
en de uitroeying aller jesuieten, wier juk zich reeds doet gevoelen. Geen denkbeeld kunt gij u vormen, lieve vriend, van de
snelle omwenteling en verwoesting aller landsinstituten. De
verlichte oproerstigter ziet met verbazing zijn werk aan, de
opgekomene plunderaar siddert en beeft voor eene nieuwe
omwenteling ten voordeele van..., de regtschapene vredelievende en weldenkende mensch hoopt, vreest, en hoopt weér.
Ik heb de gewoonte aangenomen, zoodra ik alleen ben en
(1) F. 22.
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eenen blik werp op het vergangene.... op het verleden wil ik
zeggen en op het tegenwoordige, steeds te zuchten, Ach goede
God ! Bon Dieu ! Lieber Himmel! (1) "
Die uitweidingen van Dautzenberg over de Belgische
omwenteling en de toestanden, die er onmiddellijk op volgden,
komen heelemaal overeen met die welke Prudens van Duyse in
zijn brieven aan Van Dam ten beste geeft. De revolutie noemt
hij een " helsche kramerij '' (2) en de terugkomst van Oranje
was hem een vaste hoop : " België zal nog eens onder Oranje
komen. Dixi ! " klonk zijn profetie (3). Hij veroorloofde zich
zelfs grapjes van eenigszins bedenkelijk allooi : " Ziehier de
som die de Belgen op ons pretenderen " : schreef hij in een
postscriptum, en dan liet hij daar een getal op volgen, dat voor
den spiegel gehouden, het beeld van de woorden " op er donder " gaf ! (4).
Op 2 Mei 1832 schrijft Van Duyse uit Dendermonde het
volgende over den toestand : " De vrijheid, die den broederband stuk gereten heeft, smeet ons de boeyen om hals, handen
en voeten, al durft men zich thans vrij sterk uiten over onze
schande en rampen. De Messager is hierin zeker zeer dienstig.
Hij gaat voor. En de meeste menschen zijn toch, als dat soort
van watervogels, waarvan elk volgt, als er een hunner voorgaat. Dit geldt zoo ten kwade, als ten goede ; vooral in een
land, waar de menigte de zedelijke magt (mist), om zonder steun
recht over end te staan. En dat land kent gij (ongelukkig maar
al te wel !) " (5)
Belangwekkend is nog het volgende over Professor Schrant
en sommige zijner collega's aan de Gentsche Hoogeschool,
vóór 1830. " Schrant blijf ik altijd dankbaar, o vriendje, verklaart Van Duyse, vergeet niet hem te melden, dat ik den heer
D'hulster bezocht heb. Men heeft zijn Classe van de vlaamsche
of Neder-duitsche Letterkunde afgeschaft. Dit is priesterwerk.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

F. 24, v.
F. 160, v.
F. 158.
F. 159.
F. 160.
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Hij is een echt vaderlander ; ook Professor De Ryckere heeft
alles vergoed. Vervier is een onschatbaar man. Professor
Schrant wordt met eerbied gegroet van zijn' gewezen Leerling,
den jongen Advokaat Blommaert. Laval is en blijft enthousiast
van hem. De behouding der Gendsche Bibliotheek en van het
Collegium hebben wij welligt aan twee slechthoofden (de Advokaten De Souter en Spilthoren) te danken. Dit is allerbelangrijkst nieuws voor Schrant. Dorst ik mij verstouten, ik zoude
Z. Eerw. met eerbied verzoeken, om bij gegevene gelegenheid
mijne erkentenis en goede gevoelens aan de heeren Professoren
Thorbecke, De Cock, Smallenburg, en vooral Tiedemans te
herinneren. Dan dit is te veel gevergd " (1).
Verder wordt er over politiek in Dautzenberg's bri even
weinig of niet gesproken. Alleen nog deze passage op 29 December van het revolutiejaar 1848 : " In België heerscht bij voortduer kalme rust, ik hoop t'zelfde van Noordnederland. De ware
vrijheid zal op 't einde, vrees ik, meer bij alle doorstane woelingen verloren dan gewonnen hebben " (2). In 1855 krijgen wij
nog dit ééne geringschattende oordeel over politiek : " Wijsselik en voorzichtig rept Gij geen woordjen van Politiek. Gij hebt
gelijk ; alles is er toe geschikt om het gezonde menschenverstand
op hol te helpen. Onder den naem Vrijheid, Onafhankelijkheid
warden gruweldaden gepleegd, die de Voorzienigheid eens zal
wreken op de schuldige vorsten en volken " (3).
Over den Vlaamschen taalstrijd spreekt Dautzenberg meer.
In 1844 denkt hij daar tamelijk pessimistisch over : " Ik koester
weinig hoop voor de ontwikkeling van een volk dat zich zijner
taal schaemt en nog lang schamen zal. Niettemin zal ik mijn
greintje daertoe bijdragen om het noorder dialekt bij de mijnen
in achting te houden, en zoo zuiver als mogelijk te bewaren :
iets wat al moeylijk is in een oord, waer die tael bijkans zoo
vreemd is als het latijn. De goede menschen spreken neder
duitsch en verstaen hun eigen tael niet meer, zoodra zij te
boek staet " (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

F. 160-161.
Fl. 51, v.
F. 77, v.
F. 33.

Versl. 1922
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Onbewimpeld schrijft hij aan Van Dam al wat hem in den
geest komt betreffende de Belgische toestanden : " Koning
Leopold beseft hoegenaemd niet het belang der vlaamschsprekende gewesten zijns rijks " heet het in den nieuwjaarsbrief
voor 1856. " Hij steunt op het gebrekkige stokjen eener overwegende partijschap. Adel- en Rijkdom, hoogere beambten en
Walen gerugsteund door Franschen en fransche begrippen,
ziedaer de tegenwoordige scepter, waeronder het grootere
getal inwooners moet plooien en buigen. Wat zal hier de uitkomst van wezen ? " (1) Dan weidt hij daar nog wat over uit
en brengt eenige wenschen in het midden, betreffende den
steun, dien Noord-Nederland aan de Vlaamsche zaak kan
verleenen, doch heel philosophisch laat hij er op volgen :
" Ach, louter nieuwjaers " pia vota "; zoo als ik er ook in
uwen schrijven te lezen kreeg ; en waermede gij toch het ongelijk hebt U hoofdpijn en zenuwoverspanning te berokkenen
met daerop volgender koorts " (2).
Bij de taalbeweging hield Dautzenberg zich evenwel niet
afzijdig, en zijn vooruitzichten bleven niet altijd zoo somber
als in 1844. Vooral in 1856 scheen hij meer vertrouwen te
krijgen in de groeiende kracht der beweging, te oordeelen
althans naar de volgende uitlating ; " Indien ons Bestuur niet
inschikkelik wordt omtrent de rechtvaardige eischen der neer. duitsch sprekende bevolking, dan zal 't vroeg of laat alhier niet
zachtjes afloopen " (3). In 1856 werd het 25e verjaarfeest van
Koning Leopold's troonbeklimming gevierd en het Nederlandsch Kunstverbond te Antwerpen gaf bij die gelegenheid
een manifest uit, dat bij de hier besproken correspondentie
gevoegd is. Het werd ongetwijfeld door Dautzenberg aan Van
Dam gezonden. Uit dit stuk spreekt insgelijks een grooter
wordende bewustheid van eigen kracht en tevens een geest
van verbittering. Ziehier het slot : " Nog eens den 21 July
zullen wij Gode danken, dat wij onder onzen Vorst eene
staatkundige rust genoten hebben, maar daarbij kunnen wij.
niet vergeten dat wij onder die 25-jarige regeering te vergeefs
(1) F. 77.
(2) F. 77, v.
(3) F. 81, v.
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gevraagd hebben, wat een vrij volk niet behoefde te vragen,
wat men aan slaven niet weigert, te weten : een bestuur in
eigene taal, met erkenning van gelijk regt naast onze Waalsche
landgenooten. — Ziedaar wat wij in plaats van den gevraagden harpzang der Regering toesturen. En hij die, of om ingebeelde eer, of om eene ellendige spotsom, iets anders van zijne
pen verkrijgen kan, is in geweten geen dichter, in de ziel geen
Vlaming ! geen Nederlander ! " (1).
In 1861 duurt Dautzenberg's optimisme steeds voort. " De
Vlaamsche beweging, verzekert hij, -- de voorhoede thans der
rust van Noord-Nederland — belooft thans iets degeliks " (2).
Hij die zoo dacht over de cultureele saamhoorigheid van Vlaanderen en Holland, en er zich in een brief van 1856 over verheugde, dat " de oude grol (sic) tusschen de twee broedervolken
omtrent uitgestorven '' was, moest zich noodzakelijk ergeren
toen hij op het gebied der goede verstandhouding een der
beide takken in gebreke vond. " Men is in Belgiën uiterst
verontwaardigd, schrijft hij in 1860, over de uitspraak der
2e Nederlandsche Kamer tegenover het Woordenboek. Ik meen
vernomen te hebben, dat de Vlamingen zelven de gedachte
hadden naar den Haag te petitionneeren, dat zou aerdig
uitzien! "
Deze woorden van Dautzenberg hebben betrekking op
een debat in de Nederlandsche Tweede Kamer op 5 December 1860. Op de begrooting van 1861 was een subsidie gebracht
ten behoeve van het groot woordenboek, doch deze subsidie
werd toen geschrapt. De meerderheid der kamer meende, dat
het stemmen van wat men als een particuliere onderneming
beschouwde, niet behoorde tot de taak van de Regeering (3) !
Over Dautzenberg's taalkennis en persoonlijke taalbegrippen bevatten zijn brieven aan Van Dam kostbare inlichtingen.
Evenals Dautzenberg zijn Hollandschen vriend omstreeks 1830
hielp bij de studie van het Fransch en het Duitsch (4), zoo
(1) F. 83.
(2) F. 106, v.
(3) Zie daarover de Handelingen van het Taal- en Letterkundig
Congres, gehouden te Brugge, 1862.
(4) F. 37. Uit de hier besproken bescheiden blijkt, dat Dautzenberg
in den beginne met voorliefde Fransche verzen maakte. In ons hand-
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van het Nederlandsch gold. Van Dam schonk aan Dautzenberg niet enkel de werken van dichters als Tollens en later
Hooft, Huygens, Antonides van der Goes e. a., maar hij verbeterde meer dan eens zijn gedichten voor wat de zuiverheid
van taal betreft.
Dautzenberg gaf zich heel goed rekenschap van zijn
zwakke Nederlandsche taalkennis en hij bekent het Van Dam
openhartig (24 Mei 1844) : " Ik zal moeyelijk de tael zoo magtig worden als gij, ik heb geen ander woordenboek dan het fr.
ned. en ned. fr. van Olinger en ontmoet echter alle dagen
woorden die niet in die lijst bevat zijn, z. a. luchter in Beets en
zelfs een half dozijn door U gebezigde — hoe zal ik mij eene
goede woordvoeging verscha ffen, die mij leert welke omzettingen geoorloofd zijn in de dichtkunst en welke verboden.
Is het geoorloofd te zeggen : Ontvlugten aen 't noodlot zijn
ziel? Ja waert gij hier ik zou u alle dagen wat te vragen hebben, en gij moest weder tot het oud ambacht terugkeeren,
zonder eenen Jouglas boven u ; en ik zoude zeker veel daerbij
winnen " (1).
Dautzenberg ondervond vooral veel moeilijkheden omdat
hij het Duitsch van het Nederlandsch niet altijd goed onderscheidde. Uit een brief van 1837 blijkt dat hij het Nederlandsch
niet voor zijn moedertaal hield, maar dus wel het Duitsch.
" Het neérduitsch is wel mijne taal niet... " heet het daar (2).
Hij had in Hollandsche critische artikels over Vlaamsch literair werk een en ander gelezen over flandricismen. Ziehier
wat hij aan Van Dam daarover schrijft (7 Febr. 1844) : " Maar
wat verstaat men in Holland onder 't woord Flandricismen?
Is die zaak wel mogelijk ? Ik ken zelfs geen onderscheid tusschrift vinden wij b. v. L'Hospitalité, gedicht naar het Duitsch van
Langbein ; Philémon, vertaling van een gedicht van zijn vriend Van
Dam. Later vertaalde hij de Rheinsagen van Kiefer in het Fransch.
In 1848 kondigt Dautzenberg aan, dat hij 50 oden van Horatius in
het Nederlandsch had vertaald (F. 54). Tot nog toe werden die vertalingen niet uitgegeven.
(1) F. 37. jouglas was het hoofd van de school, waar Van Dam
te Gent onderwijzer was.
(2) F. 29.
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schen Hoogduitsch en Nederduitsch, en meen dat later vele
wendingen uit de eerste in de tweede taal zullen overgaan " (1).
In Dautzenberg's brieven komen herhaaldelijk uitdrukkingen en woorden voor, die wij niets anders dan als germanisme
beschouwen kunnen, b. v. : Op eeuwig (F. 19), hetwelk ik ook
had zullen doen (F. 26), het vergangene (F. 25), zijn lage in
plaats van zijn toestand (F. 39, 41), Kortspelig (F. 60), ofschoon
er niets in zijn cassa feilt (fehlt) (F. 64, v.), Aanstrenging
(F. 132). En soms dorst hij sommige zuiver Nederlandsche
uitdrukkingen niet gebruiken daar hij ze voor Duitsche hield.
Sprekende over Van Dam's gedichten, zegt hij : " Ik heb er
vele uitdrukkingen in gevonden, die ik niet had durven bezigen
tot hiertoe, denkende dat men ze voor hoogduitsch zou aenzien
hebben van eeuwen her &a ". En met een nieuw germanisme
verheugt hij zich daarover : " Thans zal ik om zoo veel rijker
zijn " (2).
Uit zijn correspondentie blijkt nog duidelijker dan wij het
reeds uit Dautzenberg's letterkundige geschriften (3) wisten,
dat hij een vurig voorstander was niet alleen van het behoud,
maar ook van het opnieuw invoeren van allerlei taalarchaïsmen. Hij pleit met warmte voor het gebruik van het oude du,
voor het stipt in acht nemen van al de buigingsuitgangen, tegen
het vervangen van de datief en accusatiefsbuiging door omschrijvingen met aan en van. enz. Dit kunnen wij best verklaren niet
enkel omdat Dautzenberg " conservatief van aard en gedachte ",
zooals hij zich zelf noemt, zich aan het oude vastklampte, maar
ook nog eenerziids omdat in Dautzenberg's Limburgsch dialekt een en ander van dat alles nog leefde, zooals b. v. het
voornaamwoord du, en anderzijds omdat het Hoogduitsch zijn
Nederlandsch taalgevoel geheel beheerschte.
Hoor hoe geestdriftig hij over die oude taalvormen spreekt
in een brief van 5 Mei 1849: " Toevalliger wijze ontving ik
voor eenige dagen een werk van Lulofs : Proeven uit den
eersten bloei onzer Nederduitsche letterkunde met aenstippin(1) F. 35.
(2) F. 37.
(3) 0. a. uit het Voorwoord tot de Gedichten (Brussel, C. Muquardt, 1850).
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gen, enz. (1). Ik heb sedert lang geen grooter genoegen gevonden dan hetgeen mij de lezing verschafte van dat hoogst
merkwaerdig werk. Indien gij dat boek kunt te lezen vinden,
verzuim het niet, ik ben verzekerd, dat gij in vele gevallen
(du, d y, dyn ; de verbuiging der bijvoeg : naemw : zonder
lidwoord met wegwerping van van en aen, enz. enz.) van mijn
gevoelen zijn zult. Lulofs zegt, dat het eene schande voor ons
volk is, de tweede pers. enkelv., die in alle europische talen
bestaet, uit de schrijftael te hebben verbannen. En ik zeg, dat
die schande moet uitgeveegd worden. Helaes, ik heb noch den
noodigen tijd, noch de noodige bekwaemheid om mijne overtuiging te doen gelden. De tegenwoordige nederl. tael (dat is zonneklaer) moet overal voor het hoogduitsch onderdoen ; geef aen
de tael hare onontbeerlike vormen terug, en zij mag fier in 't perk
treden met hare luisterrijke zuster. Geef aen de tael heur vroeger
du terug, en ge hebt haer meer geschonken, dan wanneer gij
100.000 geestrijke woordkoppelingen zult hebben uitgevonden.
Wat beteekent heden de ellendige spitsvondigheid van den
imperativus enkelv. zonder eind T te schrijven, wanneer geene
tweede enkelv. persoon bestaet. " Zeg aen uwe vrouw! " moet
" zegt aen uwe vrouw " zijn ofwel " zeg aen dyne vrouw ! "
Zegt aen uwe vrouw hoort men in België overal in den mond
des volks en waarschijnlijk ook in Holland. Waerom nu zeg?
Vertael die woorden in welke tael ge wilt, en ge veroordeelt u
zelven. Ja de woordelike vertaling wordt een onzin " (2).
Hier ook bepalen wij ons tot het objectief weergeven van
Dautzenberg's oordeel daar wij de correspondentie enkel als
historisch document en niet critisch behandelen.
Bij het aangehaalde citaat over het voornaamwoord van
den tweeden persoon enkelvoud komt ons onwillekeurig in het
geheugen het gedichtje Du, dat Dautzenberg aan P. van
Duyse opdroeg en waarvan de tweede en de derde strophe
luiden :
Ik hecht aen 't du de grootste waerde,
Ik hoorde 't van myn kindsheid af :
Wie wenschte, dat een schat verjaerde,
Dien God den ganschen stamme gaf ?
(1) 1845.
(2) F. 56.
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Dat mij bekoort,
'k Verlaet mijn erf niet lauw en laf.
Hoe zou ik tot den vriende spreken,
Hadde ik niet meer dien zieletoon ?
Du is der liefde liefste teeken,
Du is de perel uit haer kroon.
" Du lieve vrind !
" Du aerdig kind ! "
Is dat niet wonderzoet en schoon ?

Ziehier nog, uit de brieven samengelezen, eenige staaltjes
van archaïstische buigingsvormen door Dautzenberg stelselmatig gebruikt : Met heuren kunstzinne (F. 69), Met mijner
vrouw (F. 71, in onzen gastvryen landen (F. 71), het oude jaer
gaet henen om eenen nieuwen jare plaets te maken (F. 72), dat
hangt af van mijner betrekking (F. 74), ik zie in den programma
des congresses (F. 74), bij der lezing des kleinsten dichtstukjens
uit uwen harte en uwer penne gevloten (F. 73), enz.
Van Dam hielp Dautzenberg niet alleen bij de loutering
van zijn Nederlandsch, maar hij stond hem ook bij met raad en
daad in de practijk der poëzie.
Het eerste gedicht, dat Dautzenberg in het Nederlandsch
schreef was aan Van Dam opgedragen. Dautzenberg getuigt
het zelf (24 Mei 1844) : " Herinnert gij u nog dat ik te Gend
eenige hexameters in 't nederduitsch schreef, zeker ellendig
schreef, dat waren mijne eerste ned. poét : voortbrengsels en
gij hebt dezelve ontvangen? " (1) Hier volgt dat eerste stamelen van den lateren dichter :
Twaalf ruwe Hexameters, mijnen vriend Van Dam ten
Nieuwjaarsgeschenk.
Vader Janus, wees gegroet ! kom binnen vertel eens,
Waarom liet gij me uwe komst zoo smachtend afwachten?
Waarom verhoordet gij niet vroeger mijn smeken en zuchten ?
Zaagt gij met vermaak hoe Pieter Onzin (2) me kwelde?
" Vriendlief, o neen ! maar ik zag met welgevallen van verre
(1) F. 37.

(2) De hoofdonderwijzer van hun school.
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Hoe aanminnig gij bij kaars en kagchel den avond
Doorbragt; 'k zag met genoegen den band der vriendschap u strenglen
Wilde slechts van daag den knoop onoplosselijk maken, "
Bravo, Papa! maar hoe? gij gaet zoo haastig vertrekken?
" 'k Moet u verlaten, 'k scheide u van Vriend, van kagchel, van Pieter;
'k Zal op elke reis van Febus en Luna vernemen,
Dat ge steeds vlecht der vriendschap kransen van mirten en rozen ! "
Gend Xber 1830.
Van Dam bleef dat eerste vertrouwen van den jongen
dichter bewaren meer dan wie ook. P. van Duyse had Dautzenberg insgelijks tot de poëzie aangemoedigd en hem bij zijn
eerste pogen gesteund : " Van Duyse is zeer behulpzaam, hij
doet wat hij kan om mijne armzalige proeven te doen gelden ",
schrijft Dautzenberg in 1837 (1). Ook Jhr. Nolet de Brauwere
van Steeland hielp hem, maar niemand overtrof Van Dam.
" Vlaenderen, getuigt Dautzenberg in 1845, telt zoo vele dichters die wild en woest in 't rond schermen, door regel en wet
heén vechten ; en van de weinigen, die ik kan achten en schatten, heb ik er geenen bij de hand. Van Duyse zelf is mij niet
zoo nabij als Van Dam. Nolet de Brauwere woont digt bij mij
in de voorstad, maer die schijnt mij een te groote man (geldelijk
gesproken) te zijn, dan dat ik zoude trachten in nadere
aenraking met hem te komen, en toch is die een fiksche
schrijver " (2).
Het was dus noodzakelijk bij Van Dam, dat de raadbehoevende jonge dichter terecht kwam. Daar geeft de correspondentie overvloedige bewijzen voor. " Ik bezit reeds een
klein aental gedichtjes in portefeuille, heet het in 1843; indien
gij nieuwsgierig zijt het een of ander te kennen, gelief het mij
dan te zeggen, ik zal onderwijl eenige stukjes afschrijven om
dezelve uwer goed- of afkeuring te onderwerpen. Binnen een
jaer of twee hoop ik een voldoenden voorraed te bezitten om
mijnen vrienden een bundeltje te laten drukken " (3). Het jaer
nadien, den 7 Mei, zendt Dautzenberg zeven stukjes ter verbe-

(1) F. 29.
(2) F. 45.
(3) F. 31.
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tering aan Van Dam. " Gij weet dat ik met dank alle teregtwijzingen zal ontvangen, die gij mij wilt geven " (1). " Ik
verwacht dat gij woord houdt en mij ronduit uwe gedachten
over mijne rijmelarij zegt ; ik heb zoo weinig nederduitsch
gelezen dat het vermetel van mij is, zoo mijne rijmen in de
wereld te zenden. En ik zag gaerne iemand, die mij ronduit
zeide, dit en dat stuk mag nooit gedrukt worden om die of die
reden. Wees gij die oprechte vriend " (2). Eenige dagen later,
op 24 Mei, onderwerpt Dautzenberg nieuwe gedichten aan de
critiek van Van Dam : " Gij hebt mij beloofd vrij uwe meening
te zeggen over de stukken die ik u zou overzenden ter verbetering, welaen ik voeg er weder zeven nieuwe hierbij. Heb de
goedheid, zooals vroeger, de fouten met rooden inkt in margine
te zeekenen ; en om mij niet in te groote verlegenheid te stellen,
toon mij ook de verbetering zelve aen " (3). En zoo gaat het in
menigen brief voort. Zie b. v. nog deze passage uit een schrij-.
ven van 10 Juni 1845. " Indien gij de eene of andere uitdrukking
beter en gepaster weet aen te brengen gelief het dan ook te
doen, gij kent tienmael beter dan ik den codex der dichtkunde
en ik mis uwe raedgevingen hier " (4).
Van welken aard de wijzigingen waren, die Van Dam
aan Dautzenberg's gedichten toebracht, kunnen wij in zekere
mate aantoonen omdat er zich onder de brieven nog een paar
gedichten bevinden, eigenhandig door Dautzenberg geschreven
en eenigszins afwijkend van den tekst in het bundeltje Gedichten van 1850 gedrukt. Het komt ons waarschijnlijk voor, dat
de afwijkingen in den Bedrukten tekst wijzigingen zijn door
Van Dam voorgesteld. Wij laten hier de twee lezingen van
het stukje Het Vergeet mij niet naast elkander volgen.
Lezing A is die van het handschrift in de correspondentie
Van Dam, B is de lezing van het gedrukte bundeltje. Wij
drukken de afwijkende passages cursief.

(1)
(2)
(3)
(4)

F. 35, v.
F. 35, v.
F. 37, v.
F. 45.
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A.

B.

Wie kent het beekje toch der weiden
Waar bloemen wenken teêr en bont?
Mijn liefje en ik wij plukken beiden
Der bloemen puik in d'avondstond.

Wie kent het beekjen toch der weiden
Waar bloemen wenken teêr en bont?
Mijn liefj' en ik, we plukten beiden
Der bloemen puik in d'avondstond.

Toch geen der bloempjes in de weiden,
Hoe rijk van kleur, hoe zoet van geur,
Hoe lieflijk wenkend zij ons vleiden
Kreeg boven de anderen onze keur.

Doch geen der bloemkens in de weiden,

Maar digt bij 't beekje van de weiden,
Belommerd door het jonge riet,
Daar Joeg met oogjes die verleiden

Het bloempjelief Vergeet mij niet.

Maer dicht bij 't beekjen van de weiden,
Belommerd door het wanklend riet,
Daer Joeg om dra ons te verleiden
Het helderblauw Vergeet m ij niet.

En voor het beekje van de weiden
Boog zich mijn liefjes englcnhoofd,

En naer het beekjen van de weiden
Boog zich mijns liefjens engelhoofd;

Het zal geen minnestraal meer spreiden

Daer zal de plant geen strael meer

Het plantje van zijn bloem beroofd.

Zij werd van hare kroon beroofd.

Zij stak b ij 't beekje van de weiden
Het blauwe takje aan mijn hart,

Mijn lie fjen in de weelge weiden
Stak 't blauwe takjen aen mijn hart,

Zij dacht aan 't uur van gaan en scheiden,
En al heur lust verging in smart.

Zij dacht aan 't uur van gaen en scheiden
En al heur lust verging in smart.

En waar het beekje door de weiden
Bij els en wilgtronk henenvliedt, —
Omhelsden wij elkaar en schreiden :
Vergeet mij niet, vergeet mij niet !

En waer het beekjen door de weiden
Bij els en wilge henenvliet,
Omhelsden wij elkaêr en schreiden :
Vergeet mij niet, vergeet mij niet !

Hoe rijk van kleur, hoe zoet van geur,
Hoe lieflik wenkend zij ons vleiden,
Kreeg boven de andere onze keur.

[spreiden,

Wij zagen dat reeds in 1843 Dautzenberg er aan dacht een bundeltje uit te geven. Hij schrijft er Van Dam herhaaldelijk over. " Had ik
u maar bij de hand, luidt het in 1845, ik zou weldra een bundeltje van
200 blz. hebben " (1). In hetzelfde jaar stelde Jan de Laet aan Dautzenberg voor om hun beider gedichten in één bundel uit te geven (2).
Dautzenberg ging op dat voorstel niet in. In Januari 1850 had zijn
bundeltje kunnen verschijnen, doch hij was toen te zeer bekommerd om
zijn betrekking om die uitgave te wagen. Met de likwidatie van de

(1) F. 39, v.
(2) F. 44.
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Société de Commerce verkeerde hij in onzekerheid omtrent
hetgeen met hem ging gebeuren. " Mijn gedichten zullen het
licht zien, schrijft hij, wanneer mijn gezichteinder opheldert " (1).
Zijn benoeming in de Société Générale gaf hem weer de
verlangde rust en in September van hetzelfde jaar verschenen
de Gedichten bij C. Muquardt te Brussel.
Dautzenberg beleefde heel veel genoegen aan dat werkje,
dat wezenlijk een nieuw, frisch geluid in de Vlaamsche literatuur liet hooren. Hij was vooral in zijn schik met den vleienden
brief, dien Nicolaas Beets hem over het bundeltje schreef.
Opgetogen deelt hij uittreksels uit dat schrijven aan Van Dam
mede : " Nicolaas Beets, aen wie p ik een exemplaer heb doen
overhandigen mijner gedichten, heeft mij zulk een vleyenden
brief geschreven, dat ik hem niemand zou durven laten zien,
dan aen goede vertrouwlike vrienden, en ik schrijf u hier zijne
woorden nopens mijne gewrochten neder :
" Zelden heeft mij een geschenk zooveel genoegen gedaen
" als dat, hetwelk ik, op eene der zittingen van het Nederl.
" Letterkundig congres, van uwentwege uit handen van den
" Heer Nolet de Brauwere van Steeland ontfangen mocht ;
" zelden (heeft) een nieuwe dichtbundel mij zoo aengename
" uren doen slijten, als het boekdeeltjen uwer schoone gedich" ten in dit jaer aen 't licht gekomen. Ontfang mijnen dank en
" hartgrondige bewondering -- om deze echte, deze wellui" lende, deze aendoenlijke poezij, zoo uitnemend door inhoud
" als door rijkdom van vormen, en waervan menige bladzijde
" mij diep geroerd heeft, en niet het minste uit de rubriek
" Natuer en Liefde, waerin eene frischheid, eene waerheid, een
" natuurleven heerscht, zoo zeldzaam in onze dagen van over" spanning en gemaekte manier.
" Onder de Romancen onderscheidde ik de Dochter des
" B li nden, De Ontsnapte Meikever, Heimwee, De Dennen
" boom — en ook bij de mengelingen vond ik veel, zeer veel

" dat mij diep treft. Een pleitzang over het oudgermaansche
" du is recht welsprekend, en zeer (onleesbaar woord), tael
" geschreven .— Hoe lief is het versjen aen Adele -- doch
" ik wil niet meer opnoemen, om niet te schijnen het overige
" minder te schatten . . .
(1) F. 58.
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" Zeer verlangend ben ik te weten of er van uwe hand
" nog meer in druk bestaet, dan het bundeltje, waarvoor ik u
" niet genoeg kan danken, terwijl ik ook zoo gaerne eenigzins
" op de hoogte gesteld werd in de geschiedenis der ontwikke" ling uwer gave. Vergeef in dezen of mijne onbescheidenheid
" of mijne onkunde. Ik wenschte zoo gaarne in staat gesteld te
" worden de aendacht in Noord Nederland met volle kennis
" van zaken, op uw dichterlijken arbeid te vestigen. "
Beets maakte maar één critiek op Dautzenberg's bundeltje.
Ze betrof de blanke verzen, die er in voorkomen. " Zoo ik iets
" beneden het overige stel, het zijn, wat de vorm betreft, de
" rijmlooze verzen : Misschien zijn zij voor een groot gedeelte
" van de besten in onze taal, maar ik acht, dat onze taal er
" ongeschikt voor is of liever, dat zij het rym eischt voor de
" poëzij. " Daarbij maakt Dautzenberg de opmerking : " In
het laetste punt ben ik het niet eens met den vermaerden
Dichter " (1).
Hier hebben wij Dautzenberg op een terrein, waarop hij
zich in onze literatuur als een hervormer deed gelden. Zijn
Beknopte Prosodia der Nederduitsche Tael (2) zoowel als
een aantal zijner gedichten toonen hem als een der eerste en
overtuigdste kampioenen voor het invoeren van het metrische
vers in onze taal. Hij had een hekel aan het " éentonig geklapper van iamben en trochaeën " en wilde de rijker afwisselende
maten der classieken hier weer invoeren. " De metrische verzen
vonden tot hiertoe weinig lief hebbers in de Nederlanden,
bevestigde hij in het Voorbericht zijner Prosodia. De bekroonde
prosodia des geleerden Kinkers, op een valsch stelsel gegrond,
heeft zooveel onheil gesticht, als de onzalige proeven, die door
dat verkeerd systeem in 't leven geroepen werden. — Eene
prosodia mag zich nimmer verwijderen van de eigenaerdige en
natuerlike uitspraak des volks. Wie metrische verzen leest,
moet niet verplicht zijn, de tael te verwringen, of vooraf het
schema des dichters in 't geheugen te hebben. De lange silben
moeten eenvoudig lang, de korte, kort gelezen worden. De
(1) F. 63-64.
(2) Eerst verschenen in het " Taelverbond " 6e jg. 7e dl., 1850.
Afzonderlijk uitgegeven te Antwerpen, bij H. Peeters, 1851.
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geplaetst worden, dat zij in 't vers niet meer wankend, maer
wel bepaeldelik lang of kort zijn. Dat is de geheele kunst ; wie
verzen schrijft, hoeft die kunst te kennen ; hij, wie ze leest,
niet " (1).
Die opvattingen komen bijna woordelijk uit Dr. Joh. Christ.
Aug. Heyse's Deutsche Schulgrammatik, hoofdstuk Verslehre,
waarvan Dautzenberg's Prosodia een ietwat uitgebreide vertaling is. Dit neemt niet weg dat Dautzenberg die gezonde leer met
talent en warmte verdedigde en onze correspondentie bevat
dienaangaande eenige treffende passages.
Hij vond kracht voor zijn opvattingen bij onze oude dichters : " Het ware mij zeer aengenaem, schrijft hij in 1850 aan
Van Dam, indien gij mij in plaets der beloofde miniatuur
bibliotheek de werken van Hooft en Huygens door Bilderdijk
in klein formaet uitgegeven kondet bezorgen. Ik heb toevallig
gezien dat die Heeren reeds in hunne gedichten dien vrijen
gang hadden, welke de Duitschers sedert eenige jaren aennamen, en welke den tegenwoordigen holl. letterkundigen zoo
vreemd schijnt ! ! Zoo b. v. vindt men in Warenar onder ander
een 20 tal verscheidene strophen, waer de dactylus -y '' tusschen de trochaeën — — ingelascht is, en aldaer de beste werking doet " (2).
Een nog interessanter citaat halen wij uit een brief van
7 Jan. 1851 : " Het zou mij pleizier doen, indien gij de lieve
strophen van Hooft eens wel wildet bestudeeren onder het
oogpunt van den rhythmus. Misgrepen vindt gij er in ; maer
het is zeker, dat Hooft en Huygens wat meer gevoel en gehoor
hadden voor dichterlike melodie dan al hunne opvolgers tot
op den huidigen dage. En wilt gij zien, hoe nauwkeurig men
ook zonder eigentlike prosodie, de waerde der silben, het ware
gehalte der versvoeten kende, bezorg u dan de harpliederen
van Van Eeke in 1698 gedrukt. Van Eeke heeft de psalmen
Davids op 150 van elkander verschillende maten uitgebreid.
In Van Eeke vind ik anapaestische
v —, dactylische
••-,, trochaeische -- •-• en iambische `. -- voeten, afwis(1) Prosodia, blz. 1.
(2) F. 58, v.
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selend gebezigd soms in de zelfde strophe. Kortom ik ken de'
oude literatuer Duitschlands redelik wel, maer ik vind er in die
tijdvakken geen dichter, die met de oude nederduitsche moge
vergeleken worden. Jammer, dat Holland niet op het ingeslagen
spoor van Hooft en Huyghens heeft durven voortgaen, en
derhalve achteruit gebleven is in alles wat taelvormen en dichtvormen betreft. Hoogstnoodzakelijk is het thans, dat wij tot de
ouden terugkeeren, om het verkeerde en valschaengeleerde
weder te vergeten " (1).
Dautzenberg heeft een niet geringen invloed uitgeoefend
op Van Duyse bij het samenstellen van zijn Verhandeling
over den Nederlandschen Versbouw, bekroond door het
Kon. Nederlandsch Instituut ('s Gravenhage 1854). In zijn
Nederlandsch Versrythme (2) oppert Dr. Fr. Kossmann het
vermoeden dat P. van Duyse de Prosodia van Dautzenberg
vóór de uitgave gezien had. Dit vermoeden wordt door onze
correspondentie volkomen gestaafd. Dautzenberg bekent zelf
dat Van Duyse zich door hem liet inlichten op het stuk der
metriek. " Vriend Van Duyse heeft den prijs van het instituet
behaald met eene prosodia, waerbij ik hem behulpzaem geweest
ben " schrijft Dautzenberg (31 Dec. 1851). " Dat verheugt mij
des te meer, voegt hij er bij, daer ik zie, dat men in Holland
ook op de bane der metriek en der betere silbenmeting wil
stappen. Al wie den akker der middeleeuwen beploegt, die
krijgt tegen wil en dank, zuiverdere begrippen nopens den
versbouw en nopens den taelbouw in 't algemeen. — Hebt gij
de liedeboekjens van Van Vloten uitgegeven al gezien, en de
middeleeuwsche gedichten van Alberdingck Thym en Rijm en
Onrijm van J. M. Schrant. Die boekjens leveren den dichteren

de schoonste en afwisselendste dichtstrofen ter navolging op,
die men in nieuwere bundels te vergeefs zoekt " (3).
Voor Dautzenberg's dichterlijken smaak is ook de volgende passage van belang. De Duitsche dichters van zijn tijd
en van vroeger staan voor hem hooger dan de grootste figuren
uit de Oudheid ! " De dichtlust heeft mij heel en al begeven ; ik
(1) F. 63.
(2) 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1922, blz. 105.
(3) F. 67.
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geniet liever wat de duitsche dichters mij brengen. Dat zijn de
bazen ; de gansche oudheid heeft geen modellen op te wijzen
gelijk Ruckert, Bodenstedt en menige anderen. Voor korten
tijd heb ik mij de taak opgelegd de Illiade voluit te lezen, en ik
verzeker u, dat ik meer genot vinde in den Niebelungenliederen, dan in Homeros' eindeloozen strijden tusschen Goden,
halfgoden en helden. De epische gedichten mogen voor lang
begraven blijven ; mij laten ze meestal koud en ik kan ze slechts
deelswijze bewonderen " (1).
Het gebeurt niet dikwijls, dat Dautzenberg zich in zijn
brieven over andere personen dan zijn familieleden uitlaat,
nochtans komen hier en daar toch eenige interessante opmerkingen over enkele Vlaamsche letterkundigen voor.
Over Prudens van Duyse schrijft hij naar aanleiding van
diens overlijden. " De dood van onzen Van Duyse zal u ook
diep getroffen hebben, wij hebben in hem eenen oprechten vriend
verloren; ik heb nog nooit van mijnen levene zulke neérgeslagenheid in eener groote stad, gelijk Gent, gezien, als den dag
zijner begrafenis. Zonder overdrijving mag men zeggen, dat er
sints den dood der koningin in België niemand zoo zeer de
algemeene rouw heeft ingeboezemd als onze vriend Van
Duyse. De slag was hard voor vrouw en kinderen, de stad
Gent heeft door haren Burgemeester op zijnen grafheuvel de
plechtige belofte afgelegd, dat Van Duyse's kinderen door de
stad zouden beschermd worden " (2). In 1856 deelde Dautzenberg aan Van Dam mede : " Gij weet dat V. Duyse het Leop.
kruis heeft ontvangen, dat hij als correspondeerend lid der
academie is benoemd geworden en onlangs tot professor der
vaderl. historie aen eener Gentsche kunstschool met 400 fr.
gehalte ! Veel eer en weinig geld ! Viel Geschrei und wenig
Wolle! " (3).
Over V. H. J. Delecourt schrijft Dautzenberg in 1853 het
volgende : " De voorzitter der Rechtbank, Delecourt, de door
en door geleerde taelkundige is na eener korte 5dagige ziekte

(1) F. 116.
(2) F. 96.
(3) F. 77, v.
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in den Heer ontslapen. Ik verlies in hem eenen gids, beschermer
en vriend en zal nimmer zijn aendenken vergeten " (1).
Er zou uit deze correspondentie nog menige bijzonderheid
naar voren kunnen gehaald worden, doch wij meenen hier het
belangrijkste te hebben bijeengebracht, de hoop koesterend,
dat de beminnelijke persoonlijkheid van onzen Limburgschen
dichter er door in haar verschillende uitingen vollediger zal
begrepen worden dan totnogtoe het geval was.

(1) F. 72, r.

BIJ DEN HONDERDSTEN VERJAARDAG
VAN DE GEBOORTE VAN

LOUIS PASTEUR
(27 DECEMBER 1822)
Lezing in de zitting van 20 December 1922
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

Terwijl, in Juli van 1921, duizenden menschen zich op de
Parijsche lanen verdrongen, om te vernémen hoe een vechtpartij tusschen twee mannen verloopen was, terwijl Parijs zelf
in den rouw was omdat een kampioen van de brutale kracht
was verslagen, stapte in het stationgebouw een groote scheikundige af, Marie Curie-Sklodowska, uit Amerika met het
geschenk der Amerikaansche vrouwen, een gram reddend
radium, terugkeerende. Niemand om haar af te wachten, haar
te groeten en haar toe te juichen.
De mensch heeft zich altijd door sportuitvoeringen laten
meesleepen, omdat zijn geest niet hoog staat. De voortbrengsels
van de gedachte, van de letterkunde, van de kunst, en nog
meer van de wetenschap, laten hem onverschillig. Hoeveel
duizenden menschen waren er niet die nog onlangs een gekken
fietswedren driftig volgden, waaruit de kampers in een onbeschrijfelijken toestand terugkomen, in een land waar hanengevechten verboden zijn.
Daarom is het ook voor mij een groot genot, in deze
geleerde vergadering, ter gelegenheid van de honderste verjaring van 27 December 1822, over Louis Pasteur, een der
grootste onder de menschen, te mogen spreken. Ik ben aldus in
de gelegenheid te doen uitschijnen, welke lange en moeielijke
voorbereiding noodig is, om er toe te geraken de beginsels der
natuurlijke verschijnselen af te leiden. Zooals het zeer wel door
Versl. 1922

77

—, 1174 —
G. Urbain in zijn boek Les disciplines d'une science, la chic
mie (1) wordt gezeid : " Degenen die de wetenschap niet begrijpen, of voor haar afschrik hebben, beschouwen haar alleen
eenzijdig; zij vinden haar droog en vervelend. Moesten zij de
wetenschap beter kennen, dan zouden zij verstaan dat hare
beoefenaren ten minste een even groote verbeeldingskracht
moeten ontwikkelen, als een kunstenaar of een dichter die een
duurzaam voortbrengsel opbouwt. Het ontstaan van de wetenschap, evenals het ontstaan van de kunst, roepen beelden op ;
de wetenschap heeft dezelfde rechten op schoonheid. "
*
**
In Januari 1860 werd door de Fransche Academie van
Wetenschappen deze vraag gesteld : " Door goed ingerichte
onderzoekingen beproeven om op het vraagstuk der zelfwording
nieuw licht te werpen ". Reeds een maand daarna had Pasteur
op die vraag dit voorloopig antwoord gezonden : " Gassen,
vochten, electriciteit, magneetkracht, ozoon, bekende of heimelijke begrippen, er bestaat in de lucht geen ander oorzaak
van het leven als de kiemen die er in zweven. "
In dien tijd was het vraagstuk zoo duister dat Biot (2) en
Dumas (3), de twee leermeesters van Louis Pasteur, hem afgeraden hadden het te bestudeeren. Gelukkig genoeg voor den
vooruitgang der wetenschappen dat er soms leerlingen bestaan
die de onvermijdelijk verachterde begrippen hunner meesters
aan kant kunnen zetten, om oorspronkelijk op te treden : zoo
had Pasteur gedaan, hij kon geen trouwe leerling blijven en
werd een geniaal mensch.
Ik zal hier het leven van Louis Pasteur niet schetsen; men
leze daarover het prachtig boek La Vie de Pasteur (4) geschreven door zijn schoonzoon René Vallery-Radot; men leze
daarover ook de talrijke verhandelingen waarvan ik de lijst
(1) Paris (Doin), 1921, 324 blzz., blz. 7.
(2) jean Baptiste Biot- (Parijs 1774 t Parijs 1862), natuur- en
wiskundige, hoogleeraar aan het Collège de France.
(3) Jean Baptiste Dumas (1800 t 1884), hoogleeraar aan de
Sorbonne.
(4) Parijs, 1919, 18e uitgave, 692 blzz.
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voor het Pasteurnummer van het Chemisch Weekblad (5) heb
verzameld; onder die verhandelingen over het reusachtig werk
van Pasteur wil ik hier alleen een meesterstuk aanhalen ; het
boek van Emile Duclaux getiteld Histoire d'un esprit (6).
In een bijzondere uitgave (7) der vier hoogescholen voor
gistingsbedrijven te Gent, Leuven, Nancy en Parijs, heb ik het
voorrecht gehad de volledige lijst der mededeelingen en boeken
van Louis Pasteur, met het kort overzicht van den inhoud op te
geven, een schets van een volledige uitgave die volgens
inlichtingen die ik van Pasteur's kleinzoon, Dr. Pasteur ValleryRadot, ontving, einde dit jaar zal aanvangen.
Het Pasteurnummer (8) van het Chemisch Weekblad, ter
gelegenheid van den Nederlandschen Pasteurdag verschenen
bevat de redevoeringen die op 25 November 1922 werden
uitgesproken alsmede de bijdragen van andere Pasteurvereerders.
*
**
Pasteur's eerste werk verscheen in 1848 en handelt over
de kristallisatie van de zwavel (9) : wordt een oplossing van
zwavel in zwavelkoolstof aan de spontane uitdamping overgelaten, dan ontstaan twee soorten van kristallen, rhombische prismen
en octaëders. De betrekkingen tusschen kristallenleer en chemie
waren aldus het onderwerp van zijn eerste onderzoekingen en
werden als het ware, de grondvesten van al zijne andere ontdekkingen.
In hetzelfde jaar werd ook de zeer belangrijke betrekking
ontdekt tusschen kristalvorm en chemische samenstelling onder
de wijnsteenzuren ; de echte samenstelling van het racemisch
(5) Nr van 25 Nov.1922, blz. 517.
(6) Sceaux, 1896, 400 blzz.
(7) Hommage a la mémoire de Louis Pasteur (1822 f 1895), Gent,
1922, XX + 129 blzz.
(8) Hebben aan dit nummer hunne medewerking gegeven : E. Cohen
(blz. 502), F. M. Jaeger (blz. 510), A.-J.-J. Vandevelde (blz. 514), A. J.
Kluyver (blz. 518), H. Elion (blz. 524), M. W. Beyerinck (blz. 525),
C. H. Spronck (blz. 527),
(9) Note sur la cristallisation du soufre. Comptes-rendus Acad. Sc.
Paris, 1848, 26, 48-49.
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zuur (10) was gevonden : dit zuur, op het gepolariseerd licht
onwerkzaam, is een mengsel in gelijke hoeveelheden van het
rechtsdraaiend en van het linksdraaiend wijnsteenzuur.
Dit mengsel der twee werkzame zuren, dat het onwerkzaam wijnsteenzuur uitmaakt, kan nu langs verscheidene methoden gesplitst worden : na de mechanische methode (11) en de
zuivere chemische methode door verbinding met zekere alcaloïden (12), alle beide door Pasteur uitgewerkt, werd nu een
derde methode (13) gevonden, die ons doet begrijpen waarom
Pasteur tot de studie der gistingen en der microben overging.
Reeds was vastgesteld geworden dat het onzuiver calciumtartraat, in water opgelost en bij warm weder, een bijzondere
gisting kan ondergaan ; Pasteur bracht een kleine hoeveelheid
zuiver ammoniumtartraat in oplossing met een spoortje eiwitstof, en liet alles op broeitemperatuur aan zich zelf over ; dan
zag hij een duidelijke gisting ontstaan, en als hij een spoortje
van het neerslag dat zich op den bodem van de kolf gevormd
had, in een nieuwe oplossing ammoniumtartraat bracht, dan
bemerkte hij de zelfde gisting. De hoeveelheid stof die aldus
werd ingezaaid heeft bijna geen gewicht, maar daarentegen
een zeer hooge beteekenis : zij is de oorzaak van de ontwikkeling van het gas en geeft aanleiding tot celletjes, die met den
microscoop onderzocht, hetzelfde uitzicht als het melkzuurferment vertoonen. Die stof is ook een ferment, dat opnieuw kan
ingezaaid worden ; als dat ferment zich in een midden bevindt,
waarin ook het racemisch zuur, het mengsel van het rechts- en
van het linksdraaiend wijnsteenzuur aanwezig is, dan wordt
alleen het rechtsdraaiend zuur door het ferment aangetast en
(10 Mémoire sur la relation qui peut exister entre la forme cristalline et la composition chimique et sur la cause de la polarisation
rotatoire. Ibid., 1848, 26, 535-538.
Recherches sur les propriétés spécifiques des deux acides qui composent l'acide racémique. Ibid., 1849, 29, 297-300.
(11) Zie noot (10) over 1848.
(12)Transformation des acides tartriques en acide racémique,
découverte de l'acide tartrique inactif. Nouvelle méthode de separation
de l'acide racémique en acides tartriques droit et gauche. Comptesrendus Acad. Sc. Paris, 1853, 37,162-166.
(13) Mémoire sur la fermentation de l'acide tartrique. Ibid.,
1858, 46, 615-618.
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volledig ontbonden; het linksdraaiend blijft ongedeerd over.
Voor de eerste maal werd aldus vastgesteld dat kristallen eigenschappen op biochemische werkingen een invloed uitoefenen.
Het was op het oogenblik dat Pasteur zich met gistingsverschijnselen, met de wijnsteenzure, de melkzure, de alcoholische gisting bezig hield, dat in 1860 de vraag over de
zelfwording door de Academie werd gesteld. Geen wonder dat
hij, die door zijn onderzoekingen het vraagstuk bijna had
opgelost, eerst een korte (14), dan het volgend jaar een uitgebreide verhandeling (15) in het licht kon zenden.
Het is in dit werk, wellicht zijn meesterstuk, dat Pasteur
de rol van de microben op wetenschappelijke wijze heeft vastgesteld, dat hij de werking van de microben in de natuur
heeft bepaald, dat hij het bewijs, dat de levende wezens uit
wezens van dezelfde levende soort ontstaan, heeft geleverd,
zonder onderscheid tusschen groot en klein, zichtbaar en
onzichtbaar, dat hij aantoont dat die levende wezens niet door
een bijzondere omzetting van de niet levende stof kunnen
ontstaan, dat aldus de zelfwording (generatio spontanaea) niet
bestaat.
In deze verhandeling vermeldt Pasteur de onderzoekingen
en de beweringen van de onderzoekers, die vóór hem het
vraagstuk van de wording der fermenten hebben bestudeerd;
in dien tijd spreekt men van microben nog niet, doch wel van
diertjes, infusoriën, fermenten, kiemen, vibrionen, bacteridieën; alleen in 1878 komt de benaming microbe officiëel in de
wetenschappelijke taal (16), na eene lezing van den heelkundige Sedillot, in de Academie van Wetenschappen, te
Parijs.
Pasteur noemt aldus Aristoteles die beweert dat elk droog
lichaam dat vochtig wordt, of elk vochtig lichaam dat droog
(14) Expériences relatives aux générations dites spontanées. Ibid.,
1860, 50, 303-307.
(15)Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans
l'atmosphère, examen de la doctrine des générations spontanées. Ann.
sc. nat. (partie zoologique), 1861, 16, 5-98; Ann. chimie physique,
1862, 64, 5-110.
(16)De l'influence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès
de la chirurgie. Comptes-rendus Acad. Sc. Paris, 11 Maart 1878.
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wordt, dieren baren kan, ^- Van Helmont (17) die muizen
door zelfwording zag ontstaan, — Redi (18) die het bewijs gaf
dat de wormen van het bedervende vleesch door vliegeneieren
worden voortgebracht. Hij spreekt ook uitvoerig van Needham (19), van Spallanzani (20), en over de beweringen van
Buffon (21) en van Bonnet (22).
Spallanzani wordt algemeen aangezien als de voorganger
van Pasteur, die over hem hét volgende schrijft (23) : " Er
leefde in dien tijd in Italië een der bekwaamste physiologen,
over welke de wetenschap bogen kan, ook de vernuftigste, die
om zoo te zeggen nooit kon voldaan worden, de priester
Spallanzani. "
Spallanzani inderdaad steriliseerde in 1765 een bederf bare
vloeistof door de verwarming en stelde vast dat die vloeistof
onbeschadigd kon bewaren, zoolang er geen kiemen, microscopische levende wezens, infusoriën, diertjes, — het zijn de
uitdrukkingen die door Needham en Spallanzani in hunnen
redetwist over de zelfwording gebruikt worden, — in die
vloeistof kunnen geraken.
Zeer zonderling is het dat Pasteur over van Leeuwenhoek (24), de ontdekker der microben, nagenoeg niets vermeldt, ik vind in zijn Mémoire alleen deze aanteekening (25),
uit Epistola 75, 1692, met de woorden : " Vele schrijvers
spreken nog in de 17e eeuw van de wijze om kikvorschen uit
het slijk der moerassen, en om palingen uit het water der
rivieren te doen ontstaan. "
En inderdaad handelt de 75 e missive over dit onderwerp,
maar vooral met het doel om wel te doen uitschijnen dat die
begrippen over het ontstaan der dieren uit het slijk verkeerd

t

(17)J. B. Van Helmont, Brussel 1577 t Vilvoorde 1644.
(18)Francesco Redi, Auzzo 1626 t Pisa 1698.
(19)John Turbervill Needham, Londen 1713 t Brussel 1781.
(20) Lazaro Spallanzani, Scandiano 1729 t Pavia 1799.
(21)Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, Montbard 1707
Parijs 1788.
(22) Charles Bonnet, Genève 1730 t Genève 1793.
(23) Op. citat, blz. 8.
(24) Antoni van Leeuwenhoek, Delft 1632 t Delft 1723.
(25) Op. citat. blz. 6.
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zijn; van Leeuwenhoek zegt letterlijk : " Wanneer wy soo ligt
geloovig niet en waren, en vele saaken met een naeuwkuerig
oog, en opmerkinge ondersogten, ik en twijfel niet, of men
soude soo veel fabulen van voorteelinge niet voor den dag
brengen, als men nu wel komt te doen. Dog hoe klaar
ik veele voorteelinge (die men Beoordeelt heeft, dat uyt
verrottinge sijn voortgekomen), aan den dag hebbe gebragt,
soo sullen die egter, by eenige geen ingang hebben, na de
maal veel menschen met een vooroordeel sijn ingenomen,
en aan die oude dwalingen blyven hangen, namentlijk, dat
veel ongedierte, uyt verrottinge voortkomen. Maar soo Miraculeus als het ons soude toe schynen, dat nu de hoender
en ander Eyeren, uit Boomen voortquamen, gelijk de vrugten
doen, ende dat uyt soodanige Eyeren, kiekens en ander
gevogelte wierd voortgebragt, soo Miraculeus soude het my
toeschijnen, dat eenig dier uyt eenige bedervinge voortquam. "
Spallanzani in zijn geschriften spreekt in menig geval van
Leeuwenhoek's ontdekkingen.
De Opuscules de physique animale et végétale, waarop
Pasteur (26) zinspeelt, en welke ik onderzocht heb, bevatten de
beschrijving van de Volvox (27) -soort door Leeuwenhoek
ontdekt, het uitgebreid overzicht met talrijke uittreksels uit de
Latijnsche uitgave der brieven (28) over de wormpjes van het
sperma (29), door den " uitmuntenden Hollandschen onderzoeker " in 1677 beschreven.
Ook in hun Fransche uitgave (30) der werken van Spallanzani, bevestigen Regley en Needham dat Leeuwenhoek de
(26)Op. citat. blz. 9.
(27) Observations et experiences faites sur les animalcules des
infusions par Lazare Spallanzani. Paris, 1920, II, blz. 67. Herdruk van
de 2e uitgave, 1786, van de Fransche vertaling door jean Senebier.
(28) Zie over de Latijnsche uitgave der brieven van van Leeuwenhoek : Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Academie, 1922, blz. 325.
(29)Opuscules de physique animale et végétale, par Mr, l'abbé
Spallanzani, Traduits de l'Italien, par jean Senebier, tome second,
Genève 1777, blzz. 123-140.
(30)Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques et la
generation des corps organisés. Ouvrage traduit de 1'Italien de M. l'abbé
Spallanzani, par M. l'abbé Regley,... avec des notes... par M. de Needham. Londres et Paris, 1769, Discours préliminaire, blz. II.
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oneindig kleine wezens heeft ontdekt : " Heden daal ik met
Leeuwenhoek in deze wereld van de oneindig kleine wezentjes,
waarvan hij de ontdekking heeft gedaan... "
Alhoewel buiten de Nederlandsche uitgave der brieven
van Antoni van Leeuwenhoek, ook een volledige Latijnsche
bestaat, een groot getal in het Engelsch in de Philosophical
Transactions verschenen, een aantal waaronder de eerste in
de Collection Académique in de Fransche taal werden opgenomen, een volledig overzicht van al de brieven, in 't Fransch,
van de hand van Hartsoeker (31) in het licht gebracht werd,
schijnt Pasteur de waarde van Leeuwenhoek's ontdekking niet
bemerkt te hebben, of wel moet de studie van den redetwist
zelf tusschen Needham en Spallanzani zoodanig zijn geest
in beslag genomen hebben, dat hij er niet aan gedacht heeft
het boek van Leeuwenhoek te raadplegen.
Door deze opmerking zoek ik volstrekt niet de waarde van
het historisch hoofdstuk (32) van de Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphére, waarvan het
proefondervindelijk gedeelte zeker het belangrijkste is, te verminderen. Mijn doel is echter te doen uitschijnen dat van
Leeuwenhoek, de Nederlander, met het tot stand brengen
der micrographie en met de ontdekking der diertjes in het
water en in de organische uittreksels, als de eerste voorganger
van Pasteur dient beschouwd te worden, terwijl een eeuw
nadien, Spallanzani, de Italiaan, dan als tweede voorganger
optreedt, totdat nog na een nieuwe eeuw de theorie der voortteling door Pasteur op vasten grond wordt gebracht. Prachtig
voorbeeld van die woorden van Pasteur zelf : " De wetenschap
heeft geen vaderland. "
*
**

In zijn studie over de zelfwording komt ons Pasteur als
een groot denker voor; men heeft soms uit deze studie, welke
(31)Zie over de uitgaven der werken van A. van Leeuwenhoek,
Versl. en Meded. Kon. Vlaamsche Academie,1922, blzz. 323, 645.
(32) De Mémoire noemt nog verder de namen van Appert, Gay
Lussac, Schwann, Cagniard de Latour, Loevel, Schroeder en Dusch,
Schultze, Pouchet. De waarnemingen van deze geleerden worden door
Pasteur zeer zorgvuldig beschreven en besproken.
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als zij oppervlakkig wordt beschouwd, met het geloof in de
schepping in strijd schijnt, willen afleiden wat de geest van
den denker eigenlijk heeft moeten voelen, vooral als men weet
dat Pasteur een godsdienstig man was. In die zaak echter heeft
zich die geest zonder twijfel volkomen vrij gevoeld.
" Tusschen natuurwetenschap en geloof trekt Pasteur een
scherpe grens, " zeide Spronck (33) in zijne rede ter herdenking
van Pasteur's geboorte, op 25 November laatst te Amsterdam.
" Om op natuurlijk terrein iets duurzaams te bereiken, zijn
waarneming, experiment en redeneering onmisbaar. De dagelijksche ondervinding leert, dat de natuur meestal anders ingericht
is dan wij hadden gedacht. Bedenken, redeneeren, bespiegelen
zonder meer, leidt tot Jammerlijke miscasting. Maar meent niet,
zegt Pasteur, dat ik voor mijn innerlijk leven en mijn levensgedrag alleen rekening houd met de uitkomsten der exacte
wetenschappen. Daar zijn ook nog de groote vraagstukken van
het oneindige, van den eersten oorsprong en van het laatste
doel, vraagstukken nimmer toegankelijk voor het experiment,
maar desniettemin hoogste levensvragen, waarvan de overweging voert tot zoeken zonder hoop van te vinden, of tot
gelooven, dat een goddelijke openbaring het antwoord gaf. "
Aldus komt ons Pasteur voor als een onderzoeker, als een
beoefenaar der wetenschappen, zonder andere bekommering
dan het opzoeken van de wetenschappelijke waarheid; Pasteur
als persoon is godsdienstig, zonder andere bekommering dan
zijn zuiver geloof ; in zijn wetenschappelijke werken spreekt
hij niet van geloof; zijn gedachten over godsdienst vindt men
in zijn toespraken, in zijn redevoeringen, in zijne brieven, en
vooral in de geschriften van zijn leerlingen en van zijn medewerkers.
*
* *

Na het verschijnen van zijne verhandeling over de zelfwording, is Pasteur op 40-jarigen leeftijd, een wereldberoemd
man geworden. Reeds ontstaat in zijn geest de kiem van het
bestrijden der besmettelijke ziekten. Hij die geen geneeskundige
(33) Chemisch Weekblad, 1922, Pasteurnummer, blz. 533. Zie over
dit standpunt : Denkers van onzen tijd, door J. V. De Groot, Amsterdam, 1910, blzz. 149-180.
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is, die zelf niet weet wat een ziekte is, hij heeft het voorgevoel
dat de microben de groote rol vervullen in de ontwikkeling en
in de verspreiding der besmettingen. De voorname trappen van
zijn ontdekkingen zijn op de zerk in den grafkelder van het
Pasteurinstituut te Parijs, gebeiteld :
Moleculaire dissymetrie 1843
Gistingen 1857
Zoogenoemde spontane wordingen 1862
Studiën over den wijn 1863
Ziekten van de zijdewormen 1865
Studiën over het bier 1871
Besmettelijke ziekten 1877
Virus en entstoffen 1880
Prophylaxis der hondsdolheid 1885.
Van hem heeft Duclaux, een van zijn beste leerlingen,
kunnen zeggen : " In de schoone jaren van zijn leven, heeft die
man vóór zijn tijd geleefd, als een baanbreker in de eenzaamheid verloren. "
Ik heb nooit Pasteur zelf gezien; gelukkig degenen die zijn
medewerkers waren en onder zijn geestdriftigen invloed mochten werken; gelukkig ook degenen die een aanbevelingsbrief
van hun leermeester mochten ontvangen en aldus toegang bij
den grooten man hebben gehad. Cohen (34) vertelt dat het aan
van 't Hoff, den genialen Nederlander, te danken was dat hij
Pasteur een bezoek kon brengen : " Toen ik, dertig jaar
geleden, na mijn kandidaatsexamen te hebben afgelegd, van
't Hoff's raad volgend, naar de oevers der Seine toog, om
onder Henri Moissan aan diens onderzoekingen over het
fluorium deel te nemen, mocht ik mij verheugen in een aanbeveling van mijn leermeester bij den grooten zoon van Dole. Wie
beschrijft mijn verbazing toen deze mij niet een zijner assistenten of beambten medegaf, maar in persoon mij geleide deed
gedurende enkele uren ter bezichtiging zijner werkplaats... "
Ik heb echter het genot gehad al zijn geschriften aandachtig te lezen en kort samen te vatten (35). Aldus heb ik
(34) Pasteurnummer van het Chemisch Weekblad, 1922, blz. 508.
, (35) Hommage a la mémoire de Louis Pasteur (1882 i 1895) par
les Ecoles et Instituts de fermentation et de brasserie et les Associations
d'anciens étudiants de Gand, Louvain, Nancy et Paris, 1922,
XX -F. 129 blzz.
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366 titels kunnen verzamelen die op de volgende wijze kunnen
verdeeld worden :
Kristallisatie, hemiëdrie, polymorphisme en moleculaire dissymetrie :
41 mededeelingen,
melkzure gisting : 4
alcoholische gisting en gisten : 26
nitreuze gisting : 1
oorsprong der georganiseerde lichaampjes, proeven over zelfwording,
voeding der fermenten : 81
azijnzure gisting, studiën over azijn : 9
bederving ; 3
studiën over den wijn : 17
miltvuur : 46
ziekte der zijdewormen : 29
virus en entingen : 6
studiën over het bier : 4
besmetting en aseptie : 18
gisting in het algemeen : 6
typhus : 1
choleraziekte der kippen : 10
razernijziekte : 27
vlekziekte van het varken : 3
choleraziekte : 6
mindere werken, redevoeringen en verslagen : 30.
Dat reuzenwerk van de pen, eenvoudig gevolg van het
reuzenwerk van den geest en van het reuzenwerk van de
wetenschappelijke proefneming, geeft ons een denkbeeld van
den arbeid van Pasteur, veelzijdig als het oppervlakkig wordt
beschouwd, en niettemin volgens de zuiverste harmonie volledig aaneenhangend.
Haar oorsprong in de scheikunde en in de kristallenleer
nemend, geraakt de studie van Pasteur in de gistingen, in de
wezens die de gistingen veroorzaken, in de proeven over zelfwording. Als de rol der microben op vasten voet wordt
bepaald, werden de proeven op het nijverheidsgebied genomen,
en aldus komen de studiën over den wijn (36), over den
(36) etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent,
procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir par M. L. Pasteur, membre de l'Institut. Etudes couronnées par le Comité central
agricole de Sologne. Paris, imprimerie impériale, 1866, 264 blzz.
Tweede uitgave in 1872.
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gisten en microben zulke belangrijke bewerkingen uitoefenen.
Daarna ontstaan van 1865 af, de ontdekkingen over de pestkool bij het vee, over de ziekten der zijdewormen, over entingen, besmetting en aseptie, over typhus, over de choleraziekten
der kippen, over de hondsdolheid, over de vlekziekte van het
varken, over de cholera, eerst bij de dieren, dan bij den
mensch, als Pasteur reeds in 1860 (39) in een zijner mededeelingen over de zelfwording de volgende voorspelling had
uitgesproken : " Wat ten hoogste wenschelijk ware, dat is deze
studiën ver genoeg te leiden om den weg tot een ernstig
onderzoek over den oorsprong van verscheidene ziekten te
bereiden. "
Die ontdekkingen hebben aan zijn vaderland en aan de
geheele wereld buitengewoon groote winsten opgeleverd,
terwijl hij zelf in zijn laboratorium niet het minst aan een
materiëele opbrengst dacht. In de discussie die in de Fransche
Kamers op 12 December 1883 plaats had om Pasteur een jaarlijksch pensioen van 25000 frank, ten titel van nationale
belooning, te verleenen, gaf de toenmalige minister van landbouw het bewijs dat de ontdekkingen van Pasteur over de
pestkool van het vee, alleen een jaarlijksche winst van meer dan
25 millioen aan den Franschen landbouw hadden opgeleverd ;
tot schande van het menschdom bestreden zekere volksvertegenwoordigers (40) het voorstel met kwaadwilligheid, het
(37) Etudes sur le vinaigre : sa fabrication, ses maladies; moyens
de les prévenir. Nouvelles observations sur la conservation des vi ps par
la chaleur. Paris, Gauthier Villars et Masson, 1868, 119 blzz.
(38) Etudes sur la bière, ses maladies, causes qui les provoquent,
procédé pour la rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle de la
fermentation. Paris, Gauthier-Villars, 1876, 387 blzz. Van dit boek
verscheen een Engelsche vertaling : Studies on fermentation. The
diseases of beer, their causes, and the means of preventing them. A
translation made with the author's sanction of Etudes sur la bière, with
notes, index and original illustrations, by Frank Faulkner and D. Constable Robb. London, Mac Milian, 1879, XV + 418 blzz.
(39) Suite a une précédente communication relative aux générations
dites spontanées. Comptes-rendus Acad. Sc. Paris, 1860, 51, blz. 675.
(40) Namelijk Vernhes, Raspail, Michon, Lionville. Zie Moniteur
scientifique Quesneville, 1883, blz. 794.
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voorstel ten gunste van iemand die tweemaal eene licentie (41)
aanvroeg en bekwam, niet om uit zijne ontdekkingen geld te
trekken, maar om te beletten dat iemand anders voor eigen
belang de licentie zou nemen, alzoo de vrucht van zijn arbeid
voor het gemeenebest behoudende.
Op al de gebieden waarop Pasteur werkzaam was, werd
hij hardnekkig bestreden ; een scheikundige die niet alleen de
nijverheid in nieuwe wegen zocht te richten, maar die ook de
verouderde theorieën en praktijken van de veeartsenij en van
de geneeskunde had durven aanranden, dit kon toch niet
toegelaten worden.
Vele zijner tegenstrevers, ^– op het gebied der bederf bare
uittreksels en der zelfwordingtheorieën, Pouchet, Joly, Musset, Terreil, Bechamp, Meunier, Donné, Trecul, Gosselin,
Robin, Colin, Bouillaud, Bastian, --- op het gebied der alcoholische gisting Berthelot, Liebig, Fremy, Brefeld, Traube, --- op
het gebied van de wijnbewaring, de Vergnette-Lamotte, Paul
Thénard, --• op het gebied van de ziekte der zijdewormen,
Cornalia, Raybaud-Lange, Masquard, --- op het gebied der
geneeskunde, Bergeron, Bouillaud, Colin, de veeartsenijschool
van Turijn, Peter, enz., lieten zich tot de wetenschappelijke
waarheid niet overhalen. Al de proeven, op alle mogelijke
wijze door Pasteur ingericht, bleken nog niet voldoende om
deze te overtuigen. Het is misschien een geluk, dat te gelijker
tijd, nevens den geestdriftigen en hardnekkigen genialen ontdekker, andere meer doctrinaire geesten hebben bestaan, die
aan de geestdrift een grens gesteld hebben; die doctrinaire
geesten hebben Pasteur tot het uiterste geleid, en hebben hem
gedwongen zijn onderzoek tot de volmaaktheid te leiden.
*
**

Tot hier toe heb ik het werk van Pasteur vooral in het
licht der wetenschap besproken. Ik mag echter niet vergeten
dat onze Academie vooral eene Academie is voor taal- en
letterkunde; daarom is het niet van belang ontbloot iets te
(41) Nouveau procédé industrie) de fabrication du vinaigre. Soc.
chim. Paris, Rep. chimie app)., 1862, 4, 279-283.
Procédé de fabrication de la bière. Bull. Soc. chim. Paris, 1872, 17,
blzz. 144 en 384.
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de letterkunde.
Met leedwezen zal men vaststellen, door het lezen van
wetenschappelijke geschriften die in de verhandelingen van
Academiën en van geleerde Genootschappen verschijnen, dat de
gebruikte taal gewoonlijk zeer gebrekkig is. Men zou wellicht
daaruit moeten afleiden dat de letterkunde alleen in het bereik
is van letter- en taalkundigen. In ons land treffen wij dit
treurig verschijnsel op groote schaal aan : moest ik namelijk de
onnauwkeurigheden, die ik uit de werken van onze Belgische
wetenschappelijke schrijvers heb kunnen verzamelen, opsommen, dan zou men zeker zeer verbaasd zijn ; ik zou zelf zonder
moeite kunnen bewijzen dat zekere wetenschappelijke handboeken volstaan van gebrekkige zinsneden van Duitsch maaksel
met Fransche woorden.
Bij het lezen der geschriften van Pasteur krijgt men den
aangenamen indruk van de fraaiste letterkunde; wat hij schrijft
is Fransch, met den zuiversten Franschen vorm. Zijn schrijftrant
is medesleepend, krachtig en scherp.
Pasteur werd in 1882 tot lid der Académie Française
gekozen ; dit was niet alleen een hulde aan zijn geniale ontdekkingen, het was ook een hulde aan de letterkundige waarde
van zijn werken. Men gevoelt een echt genot bij het lezen
van zijn lofspraak over Littré, wiens zetel hij innam, met zijn
kritische studie over het positivisme (42). De rede van Pasteur
was even sierlijk als de rede van Renan, den letterkundige die
hem op de zelfde vergadering van 27 April 1882 het antwoord
gaf (43). Even schoon is zijn antwoord tot J. Bertrand, op de
vergadering van 10 December 1885 (44),waarin hij den lof spreekt
van zijn vriend J. Bertrand en van zijn leermeester J. B. Dumas.
Ik wil het beproeven de letterkundige bespreking der
geschriften van L. Pasteur te brengen onder drie hoofdpunten :
(42) Discours de M. Pasteur prononcé dans la séance publique du
27 avril 1882, en venant prendre séance a la place de M. Littré. Recueil
des discours de l'Acad. francaise, 1880-1889, le partie, Paris 1885,
blzz. 325-347.
(43) Antwoord van Renan, Ibid. blz. 349.
(44) Réponse de M. Pasteur, directeur de l'Académie francaise, au
discours de M. J. Bertrand. Ibid., 2e partie, 1890, blzz. 113-133.
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de wetenschappelijke redeneering, de wetenschappelijke discussie, de philosophische uiteenzetting. De twee eerste treffen
wij aan in de geschriften van zuiver wetenschappelijken aard, de
laatste vooral in zijne redevoeringen, soms ook als besluit van
een wetenschappelijke verhandeling.
Daarvan wensch ik hier eenige passende voorbeelden aan
te geven, zoo zorgvuldig mogelijk vertaald, en ten eerste dus
van de wetenschappelijke redeneering.
Handelende over de azijnzure microben (45), die op den
alcohol oxydeerend werken, schrijft Pasteur :
" Indien de microscopische wezens van onzen aardbol moesten
verdwijnen, dan zou de oppervlakte van de aarde met doode organische stoffen en met allerlei dierlijke en plantaardige lijken overbedekt
zijn. Zij zijn het vooral, die aan de zuurstof de brandende eigenschappen mededeelen ; zonder hun bestaan zou het leven onmogelijk zijn,
omdat de werking van den dood onvolledig zou worden. Na den dood
komt opnieuw het leven onder een anderen vorm en met nieuwe eigenschappen tevoorschijn; de alom verspreidde kiemen der microscopische
wezens beginnen hun ontwikkeling, en door hun tusschenkomst verbindt zich de zuurstof in overgroote hoeveelheden met de organische
stoffen die door deze wezens worden aangetast, en die aldus voortdurend
de volledige ontbinding er van bewerken. "
De grootste duidelijkheid vindt men in deze regels, die
een gansche theorie der natuurverschijnselen bevat (46) :
" Deze kleine wezens zijn verbrandingsbewerkers waarvan het
arbeidsvermogen, volgens hun soortelijken aard veranderlijk, soms
buitengewoon sterk wordt ; het brengt tot de algemeene gevolgtrekking
dat het leven de werking van den dood inleidt. "
Hier eenige regels waarin de wetenschappelijke overtuiging, na langdurige proeven, blijkt (47) :
(45) Fabrication du vinaigre. Rep. chimie appl. Soc. chim. Paris,
1862, 4, 70-71.
(46) Examen du rile attribué au gaz oxygène atmosphérique dans
la destruction des substances animales et végétales après la mort. Comptes rendus Acad. Sc. Paris, 1863, 56, 734-740.
(47) Observations au sujet du procès verbal de la dernière séance
(15 décembre). Ibid., 1873, 77, 1441-1442.
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" Met kracht blijf ik bij mijn bewering staan dat mijn opzoekingen in deze zeventien laatste jaren op vaste wijze hebben bewezen
dat men nooit heeft kunnen vaststellen dat de eiwitstoffen, in natuurlijken of in verwarmden toestand, langs den weg van de zelfwording of
op een andere wijze, aan levende fermenten of aan mycodermen,
of aan schimmels het aanzijn geven ; deze stoffen gedragen zich eenvoudig als voedingsstoffen voor deze kleine wezens, die zich daarmede
alleen ontwikkelen als hun kiemen, uit gelijksoortige ouders, van buiten
gebracht zijn. "
De methode van de aseptie wordt aldus samengevat (48) :
" Had ik de eer een heelkundige te zijn, ik zou nooit het menschelijk lichaam met een toestel, welk het ook zij, aanraken, zonder het
eerst in kokend water of beter nog in een vlam gebracht te hebben,
dadelijk vóór de heelkundige bewerking. "
Eindelijk de beschrijving van de oorzaken van het miltvuur bij het vee (49) :
" Ik durf deze mededeeling sluiten met te verzekeren dat, indien
de landbouwers het wenschen, de pestkool weldra alleen in ^de herinnering zal bestaan, zoowel ten gunste van het vee, als van de herders, de
slachters en de leerlooiers, omdat het miltvuur nooit spontaan uitbreekt,
omdat het miltvuur alleen daar bestaat, waar het werd gebracht, en
waar de kiemen er van verspreid worden, met de bewustelooze medewerking van de aardrupsen; worden op een bepaalde plaats de oor
zaken van die ziekte niet onderhouden, dan verdwijnt deze na eenige
jaren.
In de wetenschappelijke discussie is Pasteur soms aanvallend, maar altijd eerlijk; nooit zal hij iets mededeelen of in de
rede als antwoord brengen, als hij niet de volle overtuiging
heeft van de echtheid zijner gezegden.
Hier volgen eenige voorbeelden uit den redetwist in de
Academie van Wetenschappen, over de zelfwording en over
de gistingen, en in de Academie van Geneesknnde over de
besmettelijke ziekten.
(48) Observations relatives a une communication de M. M. Gosselin et A. Robin intitulée : Recherches sur l'urine ammoniacale. ses
dangers et les moyens de la prévenir. Ibid., 1874, 78, 46-47.
(49) Sur l'étiologie du charbon (Met Chamberland en Roux).
Comptes-rendus Acad. Sciences Paris,1880, 91.86-94.
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Aan Pouchet en zijn medewerkers (50) die de zelfwordingstheorieën blijven in stand houden, zegt hij :
" Zoolang de heeren Pouchet, Joly en Musset niet zullen kunnen
bevestigen dat door het openen, in een welkdanige plaats, van een
groot getal kolven, volgens de inlichtingen van mijn mededeeling,
nauwkeurig bereid, er geen zijn die onbeschadigd bewaard blijven,
doch wel dat alle bederven, dan zullen zij eenvoudig de volle nauwkeurigheid van mijn beweringen, die zij verzekeren te weerleggen,
bekrachtigen, "
" Deze bewering is valsch. Ik verzet er mij tegen dat ik deze
belachelijke woorden ooit zou gezeid of geschreven hebben en ik
verwacht van de oprechtheid van M. Pouchet een openbare herstelling (51). "
" Maar, omdat ik gelukkig zou zijn M. Pouchet de onaangenaamheid te sparen een herstelling te moeten doen, wil ik wel aai-nemen dat
indien mijn geleerde tegenstrever op mijn klachten niet heeft geantwoord of niet antwoordt, dit de beteekenis heeft dat hij zijn vergissing
herkent. Dit alleen kan ik aan de bêleefdheid in deze discussie toestaan (52). "
" Ik ben zeer verwonderd dat de heeren Pouchet, Musset en Joly
zulke vertraging aan de bewerkingen van de Commissie brengen. Met
een broeistoof ware het gemakkelijk de door deze heeren gewenschte
temperatuur te verkrijgen. Wat mij betreft, verklaar ik dat ik ter
beschikking ben van de Academie, en dat ik in de lente en in welkdanig jaargetijde, bereid zal zijn mijn proeven te herhalen (53). "
Berthelot en Trecul die de theorie der gistingen bestreden,
werden scherp aangevallen :
" Tusschen M. Berthelot en mij bestaat nu dit verschil, dat ik deze
soort van veronderstellingen nooit in het licht werp, tenzij als ik heb
(50)Note en réponse a des observations critiques présentées à
l'Académie par MM. Pouchet, Joly et Musset, dans la séance du 21 Septembre dernier. Comptes-rendus Acad. Sc. Paris, 1863, 57, 724-726.
(51) Remarques sur une fausse allégation d'un ouvrage récent de
M. Pouchet. ibid. 1864, 58, 22.
(52)Note en réponse a une lettre de M. Pouchet. Ibid. 1864, 58,192.
(53)Remarques a l'occasion de cette communication (demande de
MM. Pouchet, Joly et Musset pour qu'on attende le retour de Ia saison
chaude avant de répéter leurs expériences sur l'hétérogénie). Ibid.,
1864, 58, 471.
verst. 1922
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kunnen vaststellen dat zij echt zijn en dat zij toelaten vooruit te gaan.
M. Berthelot publiceert ze (54). "
" Mijn rangschikking is wat zij is. U kunt ze aannemen of ze
vervoerpen ; dit gaat U aan. Voor mij is zij allerbest (55).
En in de verslagen van de Academie van Geneeskunde
vinden wij het volgende :
" Eenige weken geleden, op de schitterende geheime zittingen
waaruit ik nooit heenging zonder de bewondering voor het talent der
redenaars, hebt u mij gevraagd op welke wijze de Academie in haar
werkzaamheden en in haar discussies, op een hoogeren graad, den echen wetenschappelijken geest zou kunnen invoeren. Laat mij U op een
middel wijzen dat zeker geen algemeen redmiddel zou zijn, maar waarvan het welslagen alle vertrouwen inboezemt. Dit middel zou hierin
bestaan dat de medeleden zich zouden moreel verbinden dit bureel nooit
een spreekgestoelte, een mededeeling nooit een redevoering, iemand
die het woord neemt nooit een redenaar te noemen. Dat deze uitdrukkingen aan politieke vergaderingen overgelaten werden, waar men
voor de behandelde onderwerpen zoo moeilijk bewijzen kan aanvoeren. Deze drie uitdrukkingen, spreekgestoelte, redevoering, redenaar,
schijnen mij met de wetenschappelijke eenvoudigheid en strengheid
onvereenigbaar (56). "
" Ik daag doctor Bastian uit, het resultaat dat ik even herinnerd
heb, voor bevoegde scheidsrechters te verkrijgen, met onbesmette urine,
op de enkele voorwaarde dat de door hem gebruikte kalioplossing
zuiver zij, dit is bereid uit zuiver water en zuivere kali, de eene
evenals de andere vrij van organische stoffen. Indien doctor Bastian er
van houdt een onzuivere kalioplossing te gebruiken, dan stem ik er nog
volledig in toe, deze oplossing aan te nemen, zooals zij in de Engelsche
pharmacopee of elders beschreven is, zeer verdund of sterk, op de
eenige voorwaarde dat deze oplossing eerst op 1100 gedurende
20 minuten of op 1300 gedurende 5 minuten zal gehouden worden (57). "
" Weet gij waarom ik er zooveel prijs aan hecht, U (Dr. Bastian) te
bestrijden en U te overwinnen? Omdat gij een der voornaamste aanhan(54)Troisième réponse a M. Berthelot. Comptes-rendus. Acad. Sc.
Paris, 1879, 88, 133-137.
(55)Réponse (aux observations de M. Trecul). Ibid., 1879, 88, 255.
(56) Sur la fermentation. Bull. Acad. médec. Paris, 1875, 39,
247-257.
(57)Réponse a M. le Dr. Bastian. Comptes-rendus Acad. Sciences
Paris, 1877, 84, 206.
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gers zijt van een geneeskundige opvatting, die volgens mij voor den
vooruitgang der geneeskunde gevaarlijk is, de theorie van het zelfontstaan van al de ziekten. Gij behoort tot een school die graag op den
voorgevel van haar tempel zou schrijven, zooals het vroeger een der
leden van de Parijsche Academie wenschte : de ziekte is in ons, van
ons, door ons (58). "
" Een leerstelsel veroudert, een ander is pas geboren. Het eerste
dat nog een overgroot aanhangers telt, berust op het geloof van de
zelfontwikkeling der overdraagbare ziekten. Het tweede is de theorie
van de kiemen der levende besmetting, met al de verstaanbare gevolgen... Als ik negatieve resultaten zie ophoopen, in betrekking met alle
mogelijke dwalingen, en als die resultaten tegenover bewijzen en
positieve feiten worden gesteld, dan zeg ik tot mijzelf met leedwezen :
daar is nog een vertegenwoordiger van de methoden en van de stelsels
die vergaan... (59). "
" Ik ben vast overtuigd dat, moest ik aan den heer Colin een
monster van denzelfden grond overhandigen, die op de gewenschte
wijze behandeld, de pestkool kan veroorzaken, M. Colin niet in de
mogelijkheid zou zijn dit resultaat te verkrijgen, als hij de methode die
hij volgt, zou willen toepassen (60).

In zijn redevoeringen vertoont zich Pasteur voor iedereen
den grooten denker. Daar komen noch beschrijving van proeven noch uiteenzetting van natuurverschijnselen. Daar vindt
men de goede inzichten van zijn hart. de groote gedachten van

zijn geest, daar vindt men de volle uiteenzetting van zijn drie
voorname persoonseigenschappen : de wilskracht, de krachtinspanning en de geestdrift (61). Het is in deze redevoeringen
namelijk dat ik de volgende voorbeelden van philosophische
uiteenzetting heb aangetroffen.
(58) Charbon et septicémie (met Joubert). Bull. Acad. médec.
Paris, 1877, 41, 781-798.
(59) Etiologie du charbon. Bull. Acad. médec. Paris, 1879, 43,
1152-1159.
(60)Réponse a Colin concernant l'étiologie du charbon et spontanéité des maladies contagieuses. Bull. Acad. médec. Paris, 1879, 43,
1183-1186.
(61) " Si l'on étudiait Pasteur un instant a ce point de vue, on
verrait que les mots qui lui étaient le plus habituels étaient volonté,
effort, enthousiame. Ainsi peut s'éclairer de tant de manières différentes
la physionomie de Pasteur ". Uit René Vallery-Radot, La vie de
Pasteur. 18e édition, 1919, blz. 154.

-1192.
" Laten onze politieke mannen, onze zaakmannen of onze groote
nijveraars, deze laatste wellicht door de ontdekkingen van Deville rijk
geworden, hulde brengen, in het voorbijgaan, aan de onbaatzuchtigheid van den geleerde! Deze scheikundige, reeds beroemd, was in Parijs
een leerstoel komen beklimmen, en zijn jaarwedde was 3000 fr. (62). "
" Nu zou ik de laatste jaren van mijn leven willen gebruiken op
tweeërlei wijze : de eene tot het uitlokken van onderzoekingen en tot
het vormen, voor verder studiën waarvan de toekomst mij vol beloften
verschijnt, van leerlingen die de Fransche wetenschap waardig zijn, —
de andere tot het volgen, met oplettendheid, van de werken die door
de Academie worden gewenscht en aangemoedigd (63). "
" Richt uwen geest naar de oordeelkunde. Aan zich zelf overgelaten, kan de geest noch tot gedachten opwekken, noch tot groote dingen
prikkelen.... Wat ik U vraag, dat is wat gij op uw beurt eens aan de
door U gevormde leerlingen zult vragen, dat is wat in het ontdekken
het moeilijkste is.
Denken dat men een belangrijk wetenschappelijk feit gevonden
heeft, het aan iedereen willen gaan vertellen, en zich zelf dwingen, om
het dagen, weken, soms jaren, te bestrijden, zijn eigene proefnemingen
zoeken te vernietigen, en zijn ontdekking alleen dan openbaren als men
zelf al de mogelijke tegenstrijdige veronderstellingen zal uitgeput hebben,
ja, dat is eene harde taak.
Maar als men, na zulke inspanning, eindelijk de zekerheid heeft
bereikt, gevoelt men een der grootste vreugden die de menschelijke ziel
kan ondervinden, en de gedachte dat men tot den roem van zijn land
zal bijdragen, maakt deze vreugde nog grooter.
Indien de wetenschap geen vaderland heeft, moet de man van
wetenschap een vaderland hebben, en het is op zijn vaderland dat hij al
den invloed moet overbrengen die zijn werken in de wereld kunnen
uitoefenen.
Twee tegenovergestelde wetten schijnen heden in strijd. De eene is
een wet van bloed en van dood, die eiken dag nieuwe oorlogsmiddelen
vindt, de volkeren dwingt steeds voor het slagveld gereed te zijn, — de
andere een wet van vrede, werk, heil, die aan niets anders denkt dan
(62)Discours prononcé aux funérailles de M. Henri Sainte Claire
Deville. Ibid., 1881, 93, 6-9.
(63)Allocution en prenant place le 25 juillet 1887 au fauteuil de
sécretaire perpétuel de la classe des Sciences physiques. Ibid., 1887,
105, 186.
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den mensch te bevrijden van de geesels welke hem bedreigen. De eene
streeft alleen naar geweldige veroveringen, de andere naar het verzachten van het menschelijk lijden. Deze stelt een menschenleven
boven al de overwinningen, gene zou honderd duizenden levens aan de
eerzucht van een enkele opofferen (64).
" En Gij allen, welke ook uw loopbaan zij, laat U niet door
een lasterend en onvruchtbaar scepticisme treffen, laat U niet door
de droef heidsvolle uren die een volk soms te doorleven heeft, ontmoedigen. Gebruikt uwen tijd in den helderen vrede der laboratoria en der
bibliotheken (65). "
Wat kan aan deze edele gedachten nog toegevoegd worden? Pasteur is een voorbeeld v an wetenschap en van deugd;
zijn gansche leven heeft hij gewijd aan het verdedigen van de
waarheid en van de rechtvaardigheid, die toch altijd eens
zegevieren.
Laten de menschen, laten de volkeren, die ook naar waarheid en naar rechtvaardigheid streven, even krachtig en eerlijk
optreden als hij; laten zij den hoogen strijd voor hun ideaal
voeren op dezelfde wijze als Louis Pasteur, met geestdrift ,
wilskracht en krachtinspanning.

(64) Discours prononcé a l'inauguration de I'Institut Pasteur.
Ann. Inst. Pasteur, 1888, 2, 26-30.
(65) Discours prononcé au jubilé du 27 décembre 1892. Vol. jubilé,
1893, 24-26.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

594. — SCAKELEN IN..,
Met het oog op een stuk land dat zich tegen een ander
"4 aaneenschakelt ", beteekent bovenstaande uitdrukking : Bij
wijze van de schakels van een ketting, ineenzitten, in elkander
dringen. Fr. S'enclaver : Etre enclavé, spr. b. v. van " Line
pièce de terre qui s'enclave dans une autre ", of " Etre enclavé
et enchainé ensemble ", naar een voorbeeld van Littré aangehaald. Vgl. met Schakelwijsde, dat, naar De Bo, gezegd wordt
" van dingen die samenhangen gelijk de schakels van een
keten ".
Staatsarchief Brugge, Fonds Klooster der Karthuizerinnen, Charters, oud nr 3322, voorloopig blauw nr 5797: " Een ghemet lands
ligghende..., ende commende metten noordhende up Thomaes E...landt,
met eenen strycke daer inne ghescakelt... " (Akte van 3 Februari 1529.)
Vgl. met Coppelen.

595. –y PAELGHENOOT.
Beteekent Grensgenoot, Aangrenzende eigenaar en was
Synoniem met Termgenoot en met Reingenote (bij Verdam).
Zie bij Kiliaan. Voorbeelden van PAELGHENOOT bij Stallaert.
Een ander volgt uit een handboek van Westvlaamschen oorsprong :
Staatsarchief te Brugge, Fonds de Limburg Skirum, Claerhout,
" Terrier " van 1614, nr 5, titelblad : " Op verscheeden hofsteden ende
landen..., wanof de grootte, aboutten, paelghenoten ende specificatie
vande landen... hier naer verclaerst ende ghespecifiert staen. "
EDW. GAILLIARD.

REINAERDIANA N.
H ET R EY N A E R T -VO LKS BO E K
VAN 1614
DOOR Mr.

LEONARD WILLEMS,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ik heb mij reeds vroeger bezig gehouden met het 17"
eeuwsche volksboek van den Reinaert (Tijdschrift van de maatschappij van Leiden, dl. XXX, blz. 209). Het was me destijds
te doen om den datum te bepalen, waarop dit boek vervaardigd werd.
Ik deed opmerken dat op het einde van het volksboek een
approbatur voorkwam, gedagteekend volgens sommige uitgaven
" Maximilianus van Eynatten, 15 Nov. 1631 " --- volgens
andere uitgaven " Max. van Eynatten 15 Nov. 1661 ".
J, F. Willems, die enkel uitgaven schijnt gekend te hebben
met den lateren datum, schrijft (R. de Vos uitgave, 1836,
blz. XLIX) dat dit volksboek II te Antwerpen " herdrukt werd
en verbeterd (dit is verminkt) 1662 ".
Martin (Inleid. van Volksboek I [ 1564] blz. IX) zegt
" spatestens 1661 ". Hij twijfelt.
Welke der hiervoorgaande datums is de juiste ? Mijn
antwoord luidde : beide zijn foutief !
Ik deed opmerken dat M. van Eynatten den 29 Juni 1631
te Antwerpen gestorven is. En dat hij dus ongeveer 5 maanden
na zijn dood geen approbatur meer kan onderteekend hebben.
Anderzijds vestigde ik er de aandacht op, dat de bibliografen een uitgave vermelden " Reynaert de Vos ofte het
dieren oordeel, Antwerpen 1614. "
Welnu de Rodoan, bisschop van Brugge, heeft 29 Januari
1612 een lijst opgesteld van boeken die voor schoolgebruik
verboden waren — en daar komt Reynaert de Vos op voor.
De gecastigeerde uitgave is dus van na 1612.

— 1196 —
Maar van Eynatten zelf heeft in 1618 op bevel van Malderus, bisschop van Antwerpen, ook eene lijst van verboden
boeken opgemaakt, en hier is van Reynaert geen sprake meer.
Wij mogen, naar ik meen, hieruit afleiden dat het nieuwe
volksboek, voor schoolgebruik ingericht, tusschen 1612 en
1618 moet gesteld worden. En aangezien, zooals gezeid, de
bibliografen van eene uitgave van 1614 melding maken, twijfelde ik er niet aan dat die datum juist moest zijn, en dat dit
wel de eerste uitgave van het volksboek II was.
E. Martin (1) (Inleid. Volksb. 1564, blz. IX) had dit vroeger gegist ; hij schrijft immers : " Vielleicht liegt [de 17 de eeuwsche bewerking] aber schon in der Antwerpener Ausgabe
von 1614 vor, die denselben Titel fiihrt wie die spotere Belgischen Ausgaben " Reinaert de Vos ofte het Dieren oordeel ".
Ziedaar in korte woorden de slotsom van mijn vroeger
onderzoek.
Sedert mijne bijdrage verschenen is, heb ik aan mijne
Reinaert^bibliographie voortgewerkt. Ik heb mij afgevraagd
hoe het bestaan van die uitgave van 1614 ons bekend is
geworden, en wie de gelukkige bibliograaf is, welke die uitgave heeft mogen zien.
De moderne Noord- en Zuid-Nederl. bibliografen schrijven
eenvoudig J. F. Willems af. Maar van waar had die geleerde
zijne inlichting nopens de uitgave van 1614 ? Want zeer stellig
heeft hij ze nooit gezien.
Het door mij ingestelde onderzoek leerde mij dat J. F.
Willems weinig moeite gedaan heeft voor zijne bibliographie :
hij heeft die eenvoudig met huid en haar overgenomen uit
Ebert, Allgemein Bibliographisch Lexicon, (1830), t. II, 603.
En zooals het doorgaans in soortgelijke gevallen geschiedt,
heeft hij bij het afschrijven, de fouten van zijnen voorganger
met enkele staaltjes verrijkt. Zoo vermeldt Ebert een uitgave
van Volksb. I, Amsterdam, 1710, welke bestaat : J. F. Willems
maakt hiervan Amsterdam 1712 (een uitgave die niet bestaat)
— met dit gevolg dat nu alle bibliografen op Willems gezag,
de uitgave van 1712 opnemen, en de bestaande uitgave van 1710
hierdoor weggecijferd is.
(1) In mijn vroeger opstel blz. 215, noemde ik J. M. Muller. Er
was in mijne aanteekeningen eene fout ingeslopen.
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Van waar had nu Ebert zijne inlichting?
Ik acht het onnoodig alle de boeken van voor het jaar
dertig op te sommen, waar de uitgave van 1614 in vermeld
staat. De finale uitslag van mijn onderzoek levert alleen
belang op.
De slotsom is : alle vermeldingen gaan terug op Prosper
Marchand, Dictionnaire (1758), t. I, blzz. 105 en 274-281,
welke de eerste is bij wien ik de uitgave van 1614 terugvind.
Paquot (1764, t. IV, blz. 368), welke insgelijks de uitgave
aanhaalt, verwijst naar P. Marchand.
Nadien hebben wij een reeks Duitschers, die hunne wetenschap hetzij rechtstreeks uit Marchand, hetzij uit Paquot halen.
Uit Ebert heeft J. F. Willems geput.
De heele filiatie staat hiermede vast.
Nu luidt de vraag : heeft Prosper Marchand de bewuste
uitgave zelf gezien ? of van waar heeft hij zijne inlichting?
Voor mij lijdt de zaak geen twijfel : Marchand heeft de
uitgave in zijne handen niet gehad. Welke echter zijn bron is,
weet ik niet. Misschien zal men dit later kunnen opmaken.
Mijn oordeel steunt op twee opmerkingen : Ten eerste, in
Holland, waar Marchand leefde en schreef, is het Zuid-Nederlandsche Volksboek steeds een zeldsaamheid geweest, terwijl
daarentegen de Amsterdamsche uitgaven in ieders handen
waren : vooral een Antwerpsch volksboek uit het begin der
17de eeuw moet er weinig bekend zijn geweest.
Ten tweede — en dit is van belang — Marchand is tamelijk accuraat waar hij boeken beschrijft die te zijner beschikking
zijn en de titels geeft hij in den regel nauwkeurig weer, wanneer
hij ze onder de oogen heeft. En nu is het zeer opmerkelijk dat
onze Reinaert-opgave twee fouten bevat : ik had dit vroeger
niet opgemerkt en andere bibliographen evenmin. Ik vestig er
dus de aandacht op :
1° Alle mij bekende uitgaven van het 17d eeuwsche volksboek, met inbegrip van de uitgave van Carolina van Paemel
(± 1842) hebben : "Reinaert den Vos " en niet " de Vos ". De
titel van Marchand — R. de Vos --- is ontleend aan de Amsterdamsche uitgaven.
2° Alle mij bekende 17 de uitgaven hebben " Reinaert den
Vos ofte der dieren oordeel ". Het is eerst in het eerste kwart
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der 18de eeuw dat er uitgaven voorkomen met " ... ofte het
dieren oordeel ".
Hieruit meen ik te mogen besluiten dat in de uitgave van
1614 — indien zij bestaan heeft — de titel niet anders geluid
kan hebben dan " R, den Vos ofte der dieren oordeel ".
Zooals hij bij Marchand voorkomt, is de titel stellig gemoderniseerd.
En nu het wel den schijn heeft dat P. Marchand de door
hem vermelde uitgave nooit onder de oogen heeft gehad, en
dat zijn titel onnauwkeurig is, zou men meer dan ooit het
bestaan der uitgave van 1614 kunnen betwijfelen.
Ik blijf niettemin bij mijn vroegere meening dat de uitgave
bestaan heeft, dit om de redenen welke ik breedvoerig in mijn
eerste opstel heb opgesomd en die ik thans beknopt heb weergegeven (de lijst van Rodoan in 1612, en die van M. van
Eynatten in 1618).
Een punt echter van mijn vroegere bewijsvoering, wensch
ik te bestrijden.
Ik schreef dat de datum 1614 waarschijnlijk niet op het

titelblad voorkwam, maar overgenomen werd uit het approbatur, dat dan geluid zou hebben " 15 Nov. 1614 ". Ik deed
opmerken dat bijna alle Antwerpsche volksboeken zonder
datum verschenen en dat dit waarschijnlijk ook het geval zal
zijn geweest met de uitgave van 1614.
Ik ben heden van zienswijze veranderd : wel is waar verschenen, zooals gezeid, de Antwerpsche volksboeken in den
regel ongedateerd. Maar of dit reeds een algemeen gebruik was
in het begin der 17 de eeuw, kan betwijfeld worden.
Ik houd het er thans voor dat de datum 1614 wel degelijk
op het titelblad stond en dat het boek verscheen met een
approbatur van 15 November 1613.
Indien er op de latere uitgave 1631 kwam, zal dit wel —
zooals meer gebeurt aan eene eenvoudige omzetting der
twee laatste cijfers te wijten zijn (1).
(1) De " voor-reden " van Starter's steekboekje is, in de oudste
ons bekende 18de eeuwsche uitgaven, gedateerd " letsten may 1642 ".
Daar Starter in September 1626 gestorven is, zal men met omzetting der
laatste cijfers " 1624 " moeten lezen (cf. Kleerkooper, Bibliographie,
blz. 41).
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Indien deze laatste gissing juist is, en dat dus de 17 d eeuwsche bewerking van den Reinaert van 1613 dagteekent, dan is
aan ons epos eene eer bewezen waarop men tot hiertoe niet
gelet heeft. De Rodoan, bisschop van Brugge, vervaardigde
zijne lijst van verboden boeken in 1612. Dit waren natuurlijk
bijna alle Antwerpsche drukken, daar in het begin der 17de
eeuw, Antwerpen heel Vlaamsch-België van schoolboeken
voorzag. Malderus, bisschop van Antwerpen, meende nu ook
te moeten ingrijpen : hij gaf bevel de schoolboeken te castigeeren. De approbaturs van Max. van Eynatten laten ons zien
in welke volgorde die herziening gebeurd is. De reeks wordt
geopend met onzen Reinaert van 1613 het jaar na het verbod van de Rodoan.

REINAERDIANA V.
SEGER VAN DORT
EN

ZIJNE R EI NAERT-BEWERKING.
Een vijftiental jaren geleden ontdekte ik in de bibliotheek
van den Hertog van Arenberg eene tot dus ver onbekende
bewerking (in verzen) van den Reinaert : Zij werd te Antwerpen gedrukt 1651-1652 bij Jacob Mesens, en was het werk van
zekeren S. v. D., welke de opdracht teekende.
Ik handelde over deze zaak in het Tijdschrift der Maatschappij van Leiden, dl. XXX (1911), en drukte het eerste
capittel van het gedicht af.
Ik deelde ook mede dat zich in het boek een handschrifteijke aanteekening van Serrure bevond, waarin deze giste dat
de S. v. D. der opdracht Seger van Dort was. En daar S. van
Dort de Metamorphosis uit het Latijn van Ovidius in verzen
vertaald had (1650), en zijnen Reinaert aan Mr Laureys Corleva en Pieter Van de Velde, Dekens der Schoolmeestersgilde,
opdroeg, giste Serrure ook dat deze dichter een Antwerpsche
schoolmeester moest zijn.
Onderzoekingen op mijne aanvraag ingesteld in het archief
der schoolmeestersgilde (O.-Lieve-Vrouwe kerk archief) brachten niets aan het licht, en de gezochte naam werd aldaar niet
eens aangetroffen --- bij zoo verre dat de archivaris mij liet
weten dat hij het ten zeerste betwijfelde dat van Dort ooit
schoolmeester is geweest.
De drukproeven van mijn opstel, waarin ik dit alles uiteenzette, waren nog in mijn bezit, toen ik toevallig den cata
logus der verkooping Van der Straelen-Moens-Van Lerius in
handen kreeg ; bij een exemplaar der Metamorphosis, stond
een aanteekening, zeer zeker van de hand van den stadsarchivaris Génard : " S. van Dort was een Antwerpsche notaris ".
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nota (blz. 220) van mijn vorig opstel.
Doch nu stond ik voor de volgende vraag : van waar had
Génard zijne inlichting ? En was die inlichting wel te betrouwen ? Nu geweten is in welke richting er gezocht moest worden, kon men dan het leven van den dichter-notaris niet
beschrijven ?
Dit is voor mij het uitgangspunt geweest van een nieuw
onderzoek, waarvan ik vandaag de uitslagen mededeel.
*
**

Er zijn te Antwerpen twee notarissen geweest met den
naam Zeger van Dort of Van der Dort —, de vader en de zoon.
Wat den vader betreft, hij werd te Antwerpen geboren
omtrent 1555. Vijf en twintig jaar zijnde, legde hij zijnen eed
den l en April 1580 voor den Raad van Braband af,
Zijn naam komt voor op eene lijst der Antwerpsche
notarissen, welke op bevel der Stadsoverheid in 1582 opgemaakt
werd. Wij lezen in dit stuk :
" Seger van der Dort, Hendrixssone, geboren van Antwerpen, oudt omtrent XXVII jaeren, notaris ghecreert bij
Guillaume de Campo opten VI en Octob. LXXIX, ende bil den
Rade van Brabant gheadmitteert den eersten Aprilis 1580,
wonende tegenwoordelyck by de Borsse, in de Corte Clare
straete, ghewoont ende ghescreven hebbende bij den notaris
van Uffele den tijt van acht jaeren oft daeromtrent, alwaer hij
sijne practyke heeft geleert, verclarende ongehouwt te sijne,
maer huys ende familie te houden ter plaetssen voors[eid] ".
Na de inneming van Antwerpen door Alexander Farnese
en de wederinvoering van het Spaansche Bewind in ZuidNederland werden natuurlijk alle officiëele benoemingen van
het Geuzen Bewind als nietig beschouwd en moesten de
notarissen evenals de anderen beambten opnieuw " gheadmitteert " worden door den Raad van Braband en den eed van
trouw aan den Koning van Spanje afleggen.
De registers van den Raad van Braband vermelden dan
ook vele notarissen, die " ghecontinueert " worden — dit is
dat zij hunne aanstelling van de Geuzen gekregen hadden.
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Seger van Dort's benoeming moest dus ook bekrachtigd
worden door de Spaanschgezinden en zoo geschiedde : Wij
lezen in de Registers van den Raad (Chancellerie de Braband,
reg. 111 en 111 bis ) : " Seger Van der Dort, woonende tot Antwerpen, by mynen heere Van der Noot... geadmitteert als
notaris den VI Julii anno 1587 ".
Dat hij " ghecontinueert '' wordt, staat hier niet aangeteekend ; maar onlochenbare archiefstukken bewijzen het.
Wij hebben gezien dat hij in 1582 nog " ongehouwt "
was. Eenigen tijd nadien trad hij in het huwelijk met Johanna
Andriessens. De huwelijksakte is niet te vinden ; zoo dat de
datum ervan niet vaststaat. Hij mag gesteld worden tusschen
1583 en 1588.
Uit dit eerste huwelijk sproot een zoon voort, welke den
14 Augustus 1589 in de Onze Lieve Vrouwe Kerke gedoopt
werd. Volgens de doopakte heet hij " Hendric van Dort ". (Ik
vestig de aandacht op dien vorm : in vroegere tijden werd,
zooals bekend, op de spelling der eigennamen weinig gelet :
Hier lezen wij van Dort, in andere stukken echter Vander
Dort, Van der Doert, en zelfs van der Deurt).
Kort na de geboorte van het kind stierf Johanna Andriessens, misschien nog in het kraambed. En nu bevond zich onze
vurige notaris onverwachts geheel alleen als weduwnaar.
Om zich te troosten, knoopte hij innige vriendschapsbetrekkingen aan met Maria Carels — een vriendschap die
stilaan zoo intiem werd dat weldra zeer ernstige gevolgen niet
uitbleven.
Want inderdaad, kort voor 18 Augustus 1590 beviel
Maria Carels van een flink zoontje, welk geen ander is dan
onze Reinaert-bewerker.
Zoodra zij weer op de been kon, trouwde onze vurige
notaris haar op 18 Augustus in Onze Lieve Vrouwe Kerk (in
die huwelijksakte wordt hij S. van der Doert genoemd). En
dadelijk nadien, op den zelfden dag, werd het jonge spruitje
gedoopt. Hij ontving zijn vader's naam. " Segerus Vander
Dort ". En nu kon hij ten minste als wettig kind ingeschreven
worden, daar het huwelijk eenige minuten te voren ingezegend
was geweest.
Een echt volkstooneel, zooals men ziet, dat mutatis
mutandis aan Hooft's Warenar herinnert :
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Maar daar hebben wij een bruiloft en een bevalling juist
op één en hetzelfde feest : Hier bruiloft en doop. Het is dan
toch een beetje fatsoenlijker!
Maria Carels, vrouwe Seger van Dort, die zoo goed
begonnen was, stelde er eene eer in, hare goede faam te'behour
den : Zij schonk aan haar man niet min dan acht kinderen.
Tot het volle dozijn kon zij niet geraken.
Buiten den reeds vermelden Seger, hebben wij :
Simon van der Deurt (!) gedoopt (O. L. V. Kerk) 25 September 1594.
Suzanna van der Dort, gedoopt (id.) 7 Juli 1596.
Catarina, gedoopt 26 April 1598.
Sibilla, gedoopt 14 Januari 1600.
Magdalena, gedoopt 5 October 1601.
Elisabetha, gedoopt 16 October 1603.
Petrus, gedoopt 11 April 1608.
Al te samen drie jongens en vijf meisjes.
Inlichtingen aangaande Suzanna, Catarina en zoo voorts,
heb ik niet trachten op te sporen.
Mijn onderzoek is, denk ik, reeds uitgebreid genoeg, en
ik heb er nog zoo vele andere aan den gang. Ik zal dus de
vijf meisjes maar laten zitten. De lezer gelieve bij mij dit gebrek
aan galanterie te verontschuldigen.
Petrus, de laatste, schijnt jong gestorven te zijn.
Simon trad in den handel als ernstige zakenman. Hij stierf
in Portugal in 1614.
Seger en zijn oudere broeder uit het eerste bed, Hendrik,
werden in het vaderlijk huis opgevoed en bekwaamden zich
beide om notarissen te worden.
Toen hij vier en twintig jaar oud was, werd Seger door
den Raad van Braband als dusdanig erkend. Wij lezen in de
registers : " Seger van der Dort de jonghe, wettich zone van
Mr Seger van der Dort, openbaar notaris, residerende binnen
de stat van Antwerpen is... den X Novembre 1614 geadmitteert notaris ende heeft... den XII November gedaen den..;
eedt. "
(1) Kindermand : luiermand.
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Het jaar nadien viel hetzelfde voor met den ouderen
broeder : " Henrik Vander Dort werd geadmitteert den XIII
October 1615. "
Ondanks zijne aanstelling heeft Hendrik echter nooit als
notaris gefungeerd (hetgeen begrijpelijk is : zijn vader en zijn
broeder waren het reeds); hij werd procureur, en oefende lange
jaren dit ambt uit. Hij overleed kort voor Februari 1641.
Seger, zijn broeder, schijnt nooit een eigen zaak te hebben
gehad : hij werkte op het kantoor met zijn vader. Veel had men
daar niet te doen : onze archieven, die zeer rijk aan notariëele
stukken zijn, bevatten er uiterst weinig van de Vander Dort's.
Zeer zeker hadden zij de " vogue " niet.
Vader Vander Dort leefde nog in 1628 : want den
29 Februari 1628 onderteekende hij met andere notarissen een
" vertoog " aan de Wethouders van Antwerpen.
In Februari 1634 krijgt hij een volmacht van sommige
ingezetenen der stad Lier, om in hunnen naam voor de schepenen van Antwerpen te verschijnen.
In dit zelfde jaar 1634 schijnt hij gestorven te zijn : hij was
dus dicht bij de tachtig.
Seger, de jongere, nam nu diens kantoor over.
Den 8 Januari 1638 komt zijn naam voor in een belangrijk
stuk, dat ik hier weergeef : " Segerus van der Dort, de Jonge,
notaris, geeft procuratie aan Meester Henrick Dhondt, procureur postuleerende in den Raede van Vlaenderen te Gent,
omme in naeme van hem, constituant, te vervolgen ende verantwoorden... alsulcke saecke als hij aldaer wtstaende ende
hangende heeft tegens Alfons Le Secq ende Jan van Costenobel, respective procureur ende greffier van den geestelycken
hove tot Yperen, ende Philips Herry, baillu der stede Duynkercken, ter saecken van kerckschendige apprehensie gedaen
opten persoon des constituants ende violatie van synen huyse,
geperpetreert door deselve opten 28 e. Decembris 1636, ende
andere excessen door henlieden gecommiteert. "
Ik heb natuurlijk in'het archief van den Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent) gezocht om te weten wat er van
deze zaak geworden is. Waarin bestond nu eigenlijk de
beschuldiging? Mijn onderzoek heeft tot niets geleid; de heele
zaak is duister. Hoe uitgelegd dat een Antwerpsch notaris in
aanraking komt met het geestelijk Hof van Ieperen en met den
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baljuw van Duinkerken ? Wat beteekent deze " kerkschendige

apprehensie '' en die " violatie van synen huyse "? Hoe komt
Zeger van Dort aan een huis in West-Vlaanderen?
De " Registers van Sentencïen " van den Raad zijn volledig bewaard. Van een vonnis vond ik geen spoor ^- de zaak
schijnt in den doofpot geraakt te zijn : zoo iets gebeurde in
vroegere eeuwen meer.
In dit zelfde jaar 1638, waar hij voor den Raad van
Vlaanderen pleitte, trouwde onze notaris : hij was 48 jaar oud,
het werd tijd.
Het huwelijk greep plaats in de S t Jacobs kerk te Antwerpen. De Registers dier kerk vermelden op 4 Juni : " Zegher
van Dort met Sarah Beucher ". (Men lette alweer op den
naam, die hier juist gespeld wordt zooals in de Metamorphosis
van 1650). Kinderen, voor zoo ver wij weten, zijn er uit dit
huwelijk niet gesproten.
De notariëele bezigheden van S. van Dort lieten hem nog
al veel vrijen tijd over. Ik heb reeds gezeid dat zijn kantoor
niet al te druk bezocht werd. Onze notaris vond aldus de
gelegenheid om als lief hebber van vrouwe Rhetorica op te
treden. Hij werkte jaren lang aan een vertaling der Metamor
phosen van Ovidius en aan een Reinaert in rijm.
Stilaan was hij zestig jaar oud geworden. Het speet hem
dat hij zoo veel zorg aan zijne rijmen besteed had, en dat er
van zijn omgang met de Muzen nooit iets aan het licht zou
komen. Daar nam hij opeens het besluit zijne opera omnia in
het licht te zenden.
Hij begon in 1650 met zijne Metamorphosis door Geeraert van Wolschaten uitgegeven. Het boek verscheen met
eene reeks platen, overgenomen uit een 1 6d eeuwsche Ovidius
uitgave. Het werd opgedragen aan Aurelius Malinaeus, voorzitter van den Raad van Vlaanderen. Zou deze soms een
handje toegestoken hebben, om de vroegere vervolging voor
den Raad in den doofpot te helpen stoppen? In de opdracht
(gedateerd 31 October 1649) wordt over Malinaeus gesproken;
maar wij vernemen niet hoe Seger van Dort in betrekking met
hem gekomen is, noch waarom hij hem het werk opdraagt.
In de liminaria vinden wij dan nog een gedicht van onzen
notaris, onderteekend met zijn spreuk (deze bevat een toespeling
op zijn naam) : " Noyt Const ver-Dort. "
Versl. 1922
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Verder, lofdichten van Er. Quellijn, van Geeraert Wolschaten (den uitgever), van Alexander van Fornenberch en nog
een reeks anderen.
Het volgende jaar (1651) begon Jacob Mesens het drukken
van de Reinaert-bewerking, waarvoor zooals ik vroeger aangetoond heb, het Reinaert-volksboek van 1614 (hiervoren
besproken) als grondslag diende. Over de illustratie handel ik
in een volgend hoofdstuk.
Noch de Metamorphosis, noch de Reinaert schijnen
grooten bijval behaald te hebben : zij werden nooit herdrukt.
En het Reinaert-exemplaar schijnt thans zelfs een unicum
'te zijn.
Slotsom van mijn onderzoek : onze Reinaert-bewerker is
de zoon van den notaris Seger van Dort ; hij werd te Antwerpen geboren kort vóór 18 Aug. 1590 (datum van doop) ; werd
in Nov. 1617 tot notaris benoemd ; trouwde 4 Juni 1638 ;
omtrent 60 jaar oud zijnde zond hij zijne Metamorphosis en
zijn Reinaert in het licht.
De datum van zijn overlijden heb ik niet kunnen terugvinden.
Zijn spreuk luidt " Noyt Const ver-Dort ".

REINAERDIANA VI.
ERASMUS QUELLIJN DE JONGERE
EN DE

REINAERT.
Alle mij bekende Zuid-Nederlandsche uitgaven van het
17de eeuwsche Reynaert-volksboek (de bewerking nagezien
door M. van Eynatten) vertoonen dezelfde reeks plaatjes :
ik vond ze reeds in de uitgaven uit het laatste kwart der
17de eeuw (vroegere uitgaven zijn mij niet voorgekomen) en zij
komt nog voor in de volksboekjes van Thijs (begin 18 de eeuw)
en van Carolina van Paemel (± 1842). Die reeks heeft dus een
ongehoorden bijval genoten. Zij is zelfs in het buitenland
doorgedrongen. Immers in de Fransche vertaling van ons
volksboek " Le Renard ou le proces des bestes " (Brussel 1739)
zien wij onze Vlaamsche houtsneden in koper nagesneden,
door zekeren J. B. Lefils (ietwat vergroot) en' die teekeningen
dienden als model voor " Les intrigues du cabinet des rats "
(Parijs 1788) (1). De reproductie geschiedde met het procédé
van het spiegelglas (zoodanig dat al wat rechts staat in de
Vlaamsche houtsneden, links voorkomt in de koper gravures
van J. B. Lefils).
De vraag waarvoor wij staan is de volgende : Wie heeft
die reeks voor het eerst geteekend? In welke uitgave komt zij
voor het eerst voor? In de volgende bladzijden beantwoord ik
deze vraag uitvoerig.
*
**

Toen ik jaren geleden in de bibliotheek van den Hertog
van Aremberg de Reynaert-bewerking van Zeger van Dort
(1) Een exemplaar van die zeer zeldsame Reynaert vertaling is in
mijn bezit. Op het titelblad staat : " ouvrage traduit de l'Allemand en
Francais " hetgeen verkeerd is : Het moet zijn : " traduit du flamand en
Francais
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ontdekte (Antwerpen, 1651-1652) stelde ik tot mijne groote
verwondering vast dat de bekende plaatjes in die uitgave
ook stonden. Maar (en dit is van belang) hier waren er
enkele met subscripties, die de namen van den teekenaar
en -van den graveerder aanduidden. Op de bedoelde houtsneden stond " E. Quellinius " en " I. C. I. " De teekenaar is
dus Erasmus Quellijn de jongere — de graveerder J. C. Jegers.
Die platen van Zeger van Dort zijn dus ongetwijfeld de
origineele reeks : zij werden door den dichter besteld om zijne
uitgave op te luisteren.
In de " Metamorphorsis " van Ovidius (1650) komt
overigens een portret van Seger van Dort voor, waarop men
leest " Erasmus Quellin delin[eavit] " en links " Petr. de Jode
sculp[sit].
Erasmus Quellijn de Jongere (1607-1678) niet te verwarren met den ouderen met denzelfden naam, welke reeds in
1640 gestorven was — is een der voornaamste leerlingen van
Rubens. In zijne levensbeschrijving door Max Rooses (Biogr.
Nat, XVIII, blz. 440) lezen wij : " Erasme Quellin a fourni le
dessin de beaucoup de planches, destinées a l'illustration des
livres : nous citons les principaux ouvrages qui contiennent ses
oeuvres ". In de lijst die hierop volgt, wordt natuurlijk de
Reynaert van Z. van Dort niet vermeld : ik had op dit werk
toenmaals de aandacht nog niet gevestigd. Maar het zal
volstaan de lijst van illustraties bij M. Rooses te doorloopen
om te zien dat geen enkele reeks platen het groote succes
behaalde, dat E. Quellijn met zijne Reynaert-teekeningetjes
bereikte.
De oorspronkelijke houtsneden, die dus in 1651 in het
bezit van Jacob Mesens waren, zijn in 1713 in het bezit
gekomen van Joannes van Soest, die ze nu voor zijn uitgave
van het Reynaert-volksboek gebruikte (Antwerpen, 1713 —
een uitgave die tot hiertoe aan de bibliografen onbekend gebleven is). In 1755 zijn zij in het bezit van een anderen Joannes
van Soest, die ze voor zijn herdruk van het volksboek bezigde
(Antwerpen, 1755). Wat er nadien van geworden is, weet ik
niet te zeggen : de mij bekende uitgaven uit de tweede helft
der 18de eeuw hebben navolgingen, maar niet de oorspronkelijke houtsneden. Die navolgingen staan overigens in kunst-
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opzicht ver beneden de origineelen. Zij die bij Thijs en van
Paemel voorkomen, zijn vlakaf afschuwelijk.
Uit hetgeen ik thans mededeel, blijkt dat Er. Quellijn zijne
Reynaert-teekeningen vervaardigde in dezelfde jaren als Aldert
van Everdingen het voor de zijne deed. Seger van Dort heeft
zich tot den Zuid-Nederlander gewend om zijn boek te versieren, in dezelfde voorwaarden als de anonieme dichter van
den Teirlinck-codex zich gewend heeft tot den Noord-Nederlander (1).
*
* *

Nu door mij bewezen werd dat de teekeningen die in het 17de
eeuwsche volksboek voorkomen uit de jaren + 1650 dagteekenen, staan wij voor de vraag : hoe stond het met de teekeningen
die het oorspronkelijk volksboek van 1614 versierden, alsook
de volgende uitgaven uit de eerste helft der 17 de eeuw ? Op
wat trokken die? of waren die boekjes soms zonder illustratie?
Wij zouden dit natuurlijk dadelijk weten indien wij erin
slagen konden die uitgaven terug te vinden ; doch dit is mij
niet gelukt. Voorloopig moeten wij ons dus met gissingen
behelpen.
Aangezien de reeks van Erasmus Quellijn, die van 1650
is, er niet in voorkwam, moeten zij andere teekeningen hebben
bevat. Welnu in eene uitgave van Jan van Beverley, door
Godgaf Verhuist in 1689 bezorgd, treffen wij een Reynaert
houtblok aan, die in geene enkele andere reeks te vinden is :
de plaat stelt Isegrim voor, die de handschoen aan Reynaert
toewerpt voor het tweegevecht. Zij wordt hier gereproduceerd.
Zooals men ziet is het een zeer ruwe en primitieve plaat,
die alleen voor een schoolboek kan voldoen. Ik onderstel dat
zij deel heeft uitgemaakt van de reeks die in den Reynaert
van 1614 voorkwam.
Geen wonder dat toen E. Quellijn zijne teekeningen voor
S. van Dort gemaakt had, de uitgevers aan die laatste platen
de voorkeur gegeven hebben en dat zij ze voor het volksboek
hebben gebruikt en herhaaldelijk nagesneden.
^
^ *

(1) Zie over A. van Everdingen en zijne platen, mijne Reinaerdiana II in de Verslagen der Academie.
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De voortgezette vossenjacht brengt, zooals men ziet, nog
steeds verrassingen aan. ik heb eenige maanden geleden
bewezen dat de Bedb.-Dijksche codex van den Reinaert in de

16de eeuw aan den zwager van Willem den Zwijger heeft toebehoord. Vandaag kom ik met het nieuws voor den dag dat
de teekeningen van ons volksboek het werk zijn van een
voornamen leerling van Rubens.

REINAERDIANA VII.
HET LEVEN VAN JOHANNES FLORIAN US
VERTALER VAN DEN REINAERT.
In 1564 drukte Plantijn (voor den uitgever P. van Keerberghen) de oudste ons bekende uitgave van het 16 de eeuwsche
Reinaert-volksboek.
Hoogstwaarschijnlijk is dit de eerste uitgave niet van dit
volksboek : maar de vroegere is (of zijn) tot nog toe niet
teruggevonden. Deze omwerking van den 15 d eeuwschen
Proza-Reinaert, werd in het midden der 16 de eeuw vervaardigd
en zij is het werk van een Antwerpenaar (1).
In 1566 bezorgde Plantijn een tweede uitgave van den
tekst van 1564. Doch ditmaal voegde hij er een Fransche vertaling aan toe, welke Johannes Florianus voor hem maakte.
Eene reeks plaatjes werd ook voor die uitgave vervaardigd :
De Reinaert van 1564 was zonder illustratie.
Het bestaan van dien Plantijnschen druk was ons sinds
lang bekend. De Bibliothèque de Duverdier (Lyon, 1585)
maakt er reeds melding van. Het boek wordt beschreven in de
eerste uitgave van Brunet's Manuel (eene beschrijving die
genomen moet zijn op het exemplaar der verkooping duc de
Lavalière (1783, nr 3835), maar niet juist is : de opdracht, zegt
Brunet, luidt " Claudio Lerythonio "; er moet gelezen worden
" Claudio Luythonio ").
De reinaerdisten hebben natuurlijk naar die uitgave
gezocht, doch hebben ze niet gevonden. Ik ben echter gelukkiger geweest, en deelde mijne vondst aan mijn collega en
vriend Maurits Sabbe mede. Het bestuur van het Plantyn
Museum heeft besloten dit boek, te reproduceeren. Binnen kort
(1) Zie over al deze punten mijn opstel in Tijdschrift van Leiden,
dl. XXX : " de 16de eeuwsche bewerking van R. d. .V. "
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verschijnt die herdruk, voorzien van eene inleiding van mijne
hand.
Daar echter die inleiding voor het groote publiek bestemd
is en zeer beknopt moet zijn, ben ik met mijn collega overeengekomen het wetenschappelijk apparaat dat ik aangaande Joh.
Florianus verzameld heb, in de Verslagen te publiceeren.
Het is de eerste critische levensbeschrijving van Florianus,
over wien een onnoemelijk getal onnauwkeurigheden, en zelfs
dwaasheden, verteld werd.
*
* *

Johannes Florianus werd in 1522 te Antwerpen geboren.
In het Martelaarsboek van Haemstede lezen wij immers dat
hij " sijn leven gheeyndicht [heeft] oudt zijnde dry en tsestich
jaren : Hij was gheboren van Antwerpen... ". Daar hij in 1585
63 = 1522.
stierf, geeft dit 1585
Er bestaat geen de minste reden om die inlichtingen te
betwijfelen.
Ch. Rahlenbeck zegt wel is waar dat hij te Brussel geboren
werd (1). Doch, dit is van zijnentwege een gissing, die enkel op
de onderstelling berust dat Johan Florianus de broeder is van
den Brusselaar Blommaerts, welke den 24 Januari 1571 tot den
brandstapel verwezen werd (Les Protestants de Bruxelles,
blz. 50). Niets bewijst echter dat die beide gebroeders zijn
geweest.
De gissing dat de familienaam van Florianus eigenlijk in
het Nederlandsch Bloemmaerts geluid heeft, is zeer aannemelijk. Maar bewezen is zij toch niet. De mogelijkheid bestaat
immers dat de vader Blom, Bloem, Bloemers, van der Bloemmen enz. heette, en indien hij van Waalsche afkomst is, Fleury,
Le fleurt' enz.
Johannes heeft zichzelven nooit anders dan Florianus
genoemd, en zijne afstammelingen hebben allen dien naam
behouden. Het voorzichtigste zal dus zijn hem enkel Florianus
te heeten.
(1) " Jean Florianus, ou mieux Blommaerts, est né a Bruxelles en
1522 " (Les Protestants de Bruxelles, 1877, blz. 74).
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Inlichtingen over zijne jeugd hebben wij geen de minste :
Wij mogen als zeker aannemen dat hij aan de Latijnsche school
der Sint-Andriesparochie heeft gestudeerd, waar Claude Luyton
hoofdbestuurder was. Florianus noemt dezen laatsten in 1566
" praeceptorem suum ".
Of hij ook buiten Antwerpen lessen gevolgd heeft, weten
wij dus niet.
Nog jong zijnde (de juiste datum is ons niet bekend) werd
hij aan de school van Cl. Luyton verbonden als leeraar in de
Latijnsche taal, en waarschijnlijk ook in de Fransche.
In 1552 (dertig jaar zijnde) gaf hij te Antwerpen, bij Hans
de Laet, een prozavertaling der Metamorphosen van Ovidius
uit. De titel luidt " METAMORPHOSIS, dat is Die Herscheppinghe
oft veranderinghe bescreuen int latijn van den vermaerden ende
gheleerden Poeet Ouidius : ende nu eerst ouerghesedt in
onsen duytsche : Seer ghenuechlyck ende ook pro f ytelijck voor
alle edele gheesten ende constenaers, als Rhetoriciens, Schilders, Beeltsnyders, Goutsmeden, 6c. (Gheprint Thantwerpen

in de Cammerstrate, in den Salm, by my Hans de Laet.
MDLII) (1).
Het boek is door den uitgever, H. de Laet, opgedragen
aan Mr. Niclaes Schermer, " hooftman van der Schilderscamere " (Sint-Lucas-gilde) en ook " schepene ende raet der
stadt Antwerpen ".
Het bevat ook een voorbericht van den schrijver :
" Joannes Florianus candido lectori S[alutem] ", waarin deze
op de moeilijkheid van het vertalen wijst : " ... Hos illos tanturn rogatos velim, ut vel semel hunc laborem, que rn non hic
(noster enim labor est) verum alius quivis gravis Poëta in
vertendo requirit, subire atque perferre veluit : nihil dubito
quin mei statim aequiores aestimatores judicesque sint futuri. "
Ch. Rahlenbeck, welke wist dat Florianus Ovidius verdietscht heeft, doch die vertaling nooit onder oogen kreeg (2),
meende dat zij in verzen was. En hieruit spruit voort dat hij
(1) Imprimatur van P. de Lens, laatste Maart 1552, Brussel.
(2) Biogr. Nation, voce Florianus : " Cette traduction aujourdhui
introuvable, fut imprimée a Anvers en 1552. " Een ex. te Brussel, K. B.
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herhaaldelijk Florianus een " poète i'lamand " (1) noemt. Dit is
stellig een dwaling : verzen van Florianus zijn mij nooit en
nergens voorgekomen. Een " poëet " is hij dus niet geweest.
Alhoewel in proza heeft de vertaling van Ovidius een
wezenlijken bijval behaald. Zij werd herhaaldelijk herdrukt :
In 1566 te Antwerpen, volgens Bibl. Lelong, n r 3401,
blz. 294 : maar die uitgave kon ik nergens vinden.
In 1588 te Amsterdam, bij Harman Jansz. Muller (in den
gulden Passer). Bibliographische beschrijving Moes, Amsterdamsche drukkers, t. I, blz. 308.
In 1595 te Antwerpen, bij Peeter Beelaert (2). Hier zijn
ingelascht de platen welke Virgil Solis maakte voor de Ovidius-uitgave van 1563, Frankfort, Georg. Corvinus en Sigismond Feyerabend.
In 1599 te Amsterdam, H. Is. Muller (Moes, t. I).
1608, Antwerpen, Weduwe P. Beelaert (catal. H. W.
Tydeman, 1865, III, n r 2517, blz. 105). Een uitgave die ik
alweer niet gezien heb.
In 1615 te Antwerpen, bij Gheleyn Jansens, " in den
wakenden Haan " (3) (gedrukt bij H. Swingenius, immers op
het einde staat : " Typis Henrici Swingenii "). Deze uitgave
werd " ghevisiteert by den gheleerden Heere Jan Gosmie (lees
Goswyn), licentiaet in de godheyt... Prochiaen van Sint Jacobs
kercke tHantwerpen ".
In 1637 te Rotterdam, bij P. van P. van Waesberghe (4).
In 1650 te Antwerpen, bij Peeter Beelaert (5).

(1) Protestants de Bruxelles, blz. 47 : " La liste des bannis
[de 1570] passe sous silence Jean Blommaerts, dit Florianus, un poète
et un prédicateur, dont le frère (?) fut brulé vif. " Biogr. Nation., voce
Daniel de Dieu : " La plupart de ses collégues [les pasteurs calvinistes
de Bruxelles] étaient également des savants. Florianus était poète
f lamand... "
(2) Een exemplaar te Gent, Universiteitsbibliotheek; een ander te
Doornik, stadsbibliotheek.
(3)Een exemplaar te Brussel, K. Bibliotheek.
(4)Exemplaren te Gent (Univ. Bibl.), Londen (Brit. Museum), Leiden
(Maatsch. Letterkunde).
(5) Exemplaren te Gent (Univ. Bibl.) Maestricht (Stadsbibl.) Brussel (K. Bibl.) Leiden (Maat. Letterkunde).
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Na 1650 kwam er, zoo ver mij bekend, geene uitgave
meer uit. Florianus' vertaling moest de vlag strijken voor de
vertolking in verzen van Seger van Dort (1650) en die van
Vondel (1671) (1).
Toen Carel van Mander in 1604 zijne " Utleggingh op den
Metamorphosis '' uitgaf, herinnerde hij nog in zijne " voorreden " aan het werk van zijn voorganger, zonder hem overigens
te noemen : hij heeft de 16 de eeuwsche vertaling dus gekend en
zeer zeker gebruikt (2).
Bij den zelfden uitgever Hans de Laet, liet Florianus in
1556 een nieuw werk verschijnen : een beschrijving van Africa.
De titel luidt : JOHANNIS LEGNIS AFRICANI, de tonus A fricx
descriptione libri IX. Quibus non solum A fricx regionum,
insularum, et oppidorum ritus, locorumque intervalla accurate
cornplexus est, sed Regum familias, bellorum causas et eventus, resque in ea memorabiles, tam a seipso diligenti observatione indiguatas, quam in veris Maurorum Annalib. memorice
traditas, — copiose descripsit, recens in Latinam linguam
conversi, Joan. Floriano interprete. (Antwerpen, apud Joan.
Latium) (3).
Privilegie geteekend P. Lens, uit Brussel, 8 Cal. April.
1556. ,-- Opdracht van Florianus aan Melchior Schets (van
Grobbendonck) " thesaurario praeclarae urbis Antverp ", gedag
teekend " ex Musceo nostro, idib. Martii, 1556 ".
De oorspronkelijke auteur van dit boek werd in het Latijn
Leo Africanus genoemd : maar hij is een Arabier, en heette
eigenlijk Hasan Ibn Muhamned. Zijne beschrijving van Africa
werd door hem in zijne moedertaal, het Arabisch, opgesteld.
Op verzoek van Paus Leo X werd het Arabisch werk in 1526
in het Italiaansch vertaald. Het bleef langen tijd onuitgegeven.
(1) Van Lennep-uitgave, t. XI, 275.
(2) Kalf (Geschiedenis der 16 d Letterkunde, II, blz. 194) zegt :
" Op het laatst der 16de eeuw schijnt er eene proza-vertaling van
Ovidius-Metamorphosen verschenen te zijn, die door van Mander
genoemd wordt, maar ons overigens onbekend is ". Nu die vertaling
bekend en beschreven is, weten wij dat zij uit het midden der 16de eeuw
dagteekent.
(3) Exemplaren Antwerpen (Plantijn en Stadsbibl.), Gent (Univ.
bibl.), Londen (British Mus.) enz.
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Doch in 1550 verscheen de Italiaansche vertaling (te Rome bij
Ramussio). En het is op dezen Italiaanschen tekst dat Florianus
zijne Latijnsche vertaling heeft vervaardigd (1).
De vertaling van Florianus werd nogal scherp gecritiseerd : en inderdaad laat zijn Latijn hier en daar te wenschen
over (2); hij heeft ook soms het Italiaansch niet goed begrepen.
Maar zijn werk heeft dan toch voor hem dit voordeel gehad,
dat het zijn naam in het buitenland bekend heeft gemaakt.
Enkele jaren nadien, in 1559, verscheen te Zurich, bij de
gebroeders Gesner, een tweede uitgave van zijn boek (3). En
van dan af wordt er nooit over Leo Africanus geschreven of
gehandeld, of Florianus' naam wordt er bij vermeld — ik mag
er bij voegen, niet vermeld, maar verknoeid. Zoo b. v., wordt
hij in de Biographie Michaud (t. 24, voce Léon l'Africain)
Jean Florius genoemd ; en in de Biographie Hoefer, Jean Flavies; anderen nog heeten hem Flavianus.
De Elseviers herdrukten zijn werk in 1623 (Alf. Willems,
Annales Elzéviriennes, nr 371) onder den titel : " Joannis
Leonis a f ricani A f ric. descriptio IX, lib. absoluta ". Zijn naam
werd hier in den titel weggelaten ; eveneens ontbreekt de
opdracht aan Melchior Schets (4).
Ten behoeve van zijne leerlingen, schreef Florianus een
zeer beknopte Latijnsche spraakleer, welke hij in 1557 bij
Plantijn liet drukken : " Grammatica latina compendio redacta ".
Dit schoolboekje is heden ten dage spoorloos verdwenen.
Ch. Ruelens heeft het niet gezien ; M. Rooses evenmin. Het
archief van het Plantijn-Museum heeft er de herinnering w n
(1) Hetzelfde jaar verscheen bij Plantin een vertaling uit het
Italiaansch in het Fransch. Dit bewijst dat het Italiaansche werk te
Antwerpen, waar men toen veel aan cartographic deed, nog al veel
opgang gemaakt heeft. Doch misschien vertaalde J. F. uit het Fransch.
(2) Cf. een exemplaar van 'Florianus te Londen (Brit. Museum)
met aanteekeningen van Casaubon, waar hij sommige verbeteringen aan
het Latijn toebrengt.
(3) Die uitgave kreeg ik niet te zien.
(4) De Elzevier-uitgave volgt tot blz. 775 den tekst van de Laet.
Dan volgt nog : " Appendix.. Descriptionem Regni Fessani et Maroccani delineans secundum hodiernam illius faciem ". Waar de Elseviers
deze beschrijving zijn gaan halen, is mij onbekend.
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bewaard : " Le catalogue manuscrit de Plantin cite comme
publié en 1557... Grammatica Johannis Floriani... De la grammaire nous ne trouvons, en dehors de la mention du catalogue,
qu'un lot de 50 ex., inscrit pour envoyer. Le livre devait être
peu considérable : il se vendait I /2 sou ''. Zoo M. Rooses
(Christ. Plantin. blz. 38).
Sweertius (1628), die het werkje schijnt gezien te hebben,
bevestigt dit — want hij spreekt van eene grammatica " summo
compendio descripta '', zoo dus zeer beknopt.
Gedurende een negental jaren laat Florianus, naar het
schijnt, niets meer van zijne hand drukken. Doch in 1566 vervaardigt hij zijn Reinaert-vertaling, welke insgelijks door
Plantijn ter perse gelegd werd.
Daar wij hiervoren zeer uitvoerig over dit werk gehandeld
hebben (1), zal het wel onnoodig zijn te herhalen wat wij reeds
schreven. Opmerking verdient dat het boek aan Cl. Luyton
opgedragen werd, waaruit wij meenen te mogen besluiten dat
Florianus aan zijne Latijnsche school verbonden was. Het
spreekt immers van zelfs dat indien hij bij eene der twee andere
Latijnsche scholen in dienst ware, een opdracht aan Luyton, —
den hoofdbestuurder der concurreerende school —, door zijne
collegas en overheden kwalijk zou genomen zijn geweest. En
dat dit werkje als schoolboek ingericht is om Fransch te leeren,
schijnt tevens te bewijzen dat Florianus, benevens het Latijn,
ook Fransch doceerde.
Het jaar zelf waar de Reinaert-uitgave verscheen, brak te
Antwerpen de beeldstormerij los. Het schuim der bevolking
volgde in menige andere plaats het voorbeeld door de Scheldestad gegeven. De regeering, geheel onverwachts verrast,
begon nu met de Geuzen te onderhandelen over de vrije uitoefening van den godsdienst. Doch dit was slechts een maneuver om tijd te winnen. Zoodra koning Philips II het nieuws
van den beeldenstorm vernam, besloot hij een leger op de
been te brengen, en dit onder het bevel van Alva naar Nederland over te zenden. De wederspannige bevolking zou dan
hare straf ontvangen voor het gebeurde.
(1) Tijdschrift van Leiden, dl. XXX.
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Met de lente van 1567 vertrok dan ook het Spaansche
leger van uit Italie naar het Noorden. En den 9 Augustus deed
de voorwacht van Alva hare intrede te Brussel.
Elkeen wist natuurlijk in ons land met welke bedoeling
Alva hierheen gezonden werd. Ook wachtte men niet eens dat
hij zelf het kenbaar zou maken. Reeds bij het vernemen van
zijn aantocht waren Geuzen en oppositiemannen bij drommen
uit het land gevlucht.
En onder die vluchtelingen van 1567 kunnen wij Florianus
ook tellen.
Het spreekt van zelfs dat waar hij zijne school zoo op
eens in den steek liet, hij daarvoor zijne redenen moet gehad
hebben : hij voelde zich te Antwerpen niet meer veilig en moet
het een of ander op zijn geweten gehad hebben.
Maar wat had hij dan misdreven ?
Een opzienbare daad had hij zeker niet begaan, want dan
zou zijn naam wel vermeld zijn geweest in het een of ander
onderzoek door den Bloedraad (Conseil des troubles) te Antwerpen gedaan. En opmerkelijk is het dat die naam in geen
enkel getuigenverhoor voorkomt (1) : het rechterlijk onderzoek heeft dus niets tegen hem ingebracht.
Ch. Rahlenbeck, welke voor dezelfde vraag stond als wij
(waarom is Florianus gevlucht ?) heeft zich met een gissing uit
den slag willen trekken. Hij zegt (2) : " Il avait quitté sa ville
natale au moment ou on le recherchait avec la plus grande
ardeur comme auteur, divulgateur et propagateur de livres et
écrits pernicieux. Son grand crime en ce moment-la est,
paralt-il, d'avoir traduit en flamand les Métamorphoses d'Ovide
et de les avoir accompagnées de notes de sa fagon. "
Ik maakte reeds de opmerking dat Rahlenbeck de Ovidiusvertaling nooit heeft gezien. Zijne gissing is dus een gissing in
den blinde : Van " Commentaires de sa fagon " is er in die
vertaling geen het minste spoor te vinden. Het boek (dat overigens reeds in 1552 verschenen was ^- zoo dus vijftien jaren
voor 1567) werd herhaaldelijk in de Spaansche Nederlanden
(1) Het archief van den Conseil des troubles berust op het rijksarchief te Brussel.
(2) Biogr. Nat., voce Florianus.
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herdrukt en zelfs " gevisiteert " door Katholieke theologen,
die er geene graten in vonden : Wij hebben dit hoogerop
aangetoond. De " Metamorphosis " is uit een godsdienstig
oogpunt een volstrekt onschuldig boek en zij kan stellig de
vlucht van Florianus niet veroorzaakt hebben.
Dat men overigens onzen schoolmeester " recherchait
avec ardeur ", zooals Rahlenbeck zegt, is daarbij een tweede
onwaarheid. Florianus heeft integendeel de vlucht genomen
zonder dat de Spaansche overheid in de verste verte vermoedde wat hem er toe dreef om te handelen zooals hij deed.
Maar wij weten beter.
Florianus was in het geheim tot het protestantisme overgegaan. " In het geheim ", zeg ik -- want er was door de Spaan-.
sche overheid een spionnendienst te Antwerpen ingericht, die
de voornaamste protestanten in het oog hield, lijsten opstelde
van Calvinisten, Doopsgezinden en Lutheranen. Die spionnenverslagen werden thans door Prof. Vander Essen uitgegeven :
Florianus wordt er niet in vermeld. Men vermoedde dus niets
van de zaak.
Desniettemin besloot Florianus zich uit de voeten te
maken -- en het Martelaarsboek zal ons zeggen waarom :
" In den jare 1560 heeft hij sijn vaderlycke stadt moeten verlaten door het vervolgh des Antichrists, uyt oorsake dat hij
eenighe stichtelycke boecxkens uyt Latyn ende Francoys in
onse Nederduytsche tale hadde overgheset, dienende tot
onderwijs ende troost van alle die hare zielen salicheyt van
herten beminnen : Mitsgaders tot wederlegginghe van de
dwalinghen ende superstitien des Pausdoms : Hoedanigen
werck bij de hant te nemen, in die tijden aldaer seer periculeus was. "
De datum 1560, welke hier gegeven wordt, is ongetwijfeld
verkeerd (1). De Reinaert-uitgave van 1566 en de opdracht
aan Cl. Luyton bewijzen dat de schrijver in dit jaar nog te
Antwerpen verbleef : vóór 1567 zal hij de stad niet verlaten
hebben. Doch het overige van het bericht kunnen wij gerust

(1) Desniettemin werd de datum overgenomen door de Bibliotheca
Belgica,Martyrologues, namenregister.
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aannemen, en het rechtvaardigt het vertrek van Florianus
geheel.
Zoo onvoorzichtig zal de schrijver stellig niet zijn geweest
om zijn naam voluit op de uitgegeven werken te melden.
Diensvolgens zullen wij misschien nooit met zekerheid weten
welke de boekjes zijn waarop het Martelaarsboek zinspeelt. Ik
heb de literatuur uit dien tijd doorloopen en ben op een boek
gevallen dat mij verdacht voorkwam en wellicht van de hand
van Florianus is. In 1566 verscheen te Embden, bij Gillis
Vander Erven en Willem Gailliaert, een folio getiteld : " Joh.
Calvini uytlegginghe op alle de Sendbrieven Pauli en tot de
Hebreën, overgesel door J. D. en J. F. " Een vertaling dus
van een Latijnsch werk van Calvijn : " In omnes D. Pauli
Epistolas atque etiam in Epistol. ad Hebree os, commentaria
luculentissima " (Genève, J. Gérard, 1551).
Ik vermoed dat de J. F. van het titelblad geen ander is
dan onze Johannes Florianus, Ik beroep mij op het Martelaarsboek, hetwelk bewijst dat onze schoolmeester in 1566 boeken
van dien aard heeft laten verschijnen en verder op het feit dat
Florianus, zooals wij verder zullen zien, nog andere werken
van Calvijn heeft vertaald.
En indien die J. F. wezenlijk onze schrijver is, zal het
niemand verwonderen zoo hij tot zijn besluit kwam. De Spaan-.
sche regeering had ook een spionnendienst te Embden : een
moedwillige verklikking, of een onvoorzichtige uitlating van
den een of anderen Protestant die van de zaak afwist, en dit
beteekende voor Florianus de onmiddelijke aanhouding en
den brandstapel : voor zoo iets bedankte hij... en hij koos het
hazenpad.
Intusschen was er van de zaak volstrekt niets uitgelekt.
En daar noch de spionnenverslagen, noch de rechterlijke vervolgingen van den bloedraad iets tegen hem aan het licht
hadden gebracht, werd zijn naam niet vermeld op de groote
lijst van bannelingen, die in 1570 opgesteld werd : De Spaan-.
sche overheid, getuige van zijn vlucht, wist klaarblijkelijk
heelemaal niet wat zij hem ten laste kon leggen.
De vluchtelingen van 1567 verspreidden zich in allerlei
steden van Engeland en Duitschland. Geen enkele stad echter
(Wezel misschien uitgezonderd) waar zij zich in zoo grooten
getalle vestigden als te Embden, in Oost-Friesland. Aldaar
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stichtten zij twee Calvinistische kerken : een Waalsche en een
Nederlandsche. De Nederlanders werden onderverdeeld in
groepen : de Vlamingen, de Brabanders, de Noord-Brabanders, enz. die elk zich bezig hielden met armenzorg, onderlingen bijstand, ziekenverpleging.
Het was ook naar Embden dat Florianus uitweek, hetgeen
des te min verwonderen zal, indien hij, zooals ik vermoed, de
J. F. is van de Embdensche uitgave van 1566. Zijn naam heb
ik wel is waar te Embden in geen enkel archiefstuk kunnen
ontdekken, maar het archiefwezen is aldaar voor de tweede
helft der 16de eeuw erg onvolledig.
Het bewijs dat hij te Embden vluchtte kan ik echter
leveren.
In den Atlas van Abr. Ortelius (Theatrum-uitgave van
1579) treffen wij eene kaart van Oost-Friesland aan, waarop te
lezen staat " Frisco Orientalis descriptio. describebat Johannes
Florianus, cum privilegio ".
Florianus, die zooals wij gezien hebben, zich vroeger met
de aardrijkskunde van Africa bezig gehouden had, hernam te
Embden zijne geographische onderzoekingen : hij teekende
met meer nauwkeurigheid de kaart van Oost-Friesland, voegde
er allerlei plaatsnamen bij, en bepaalde de juiste ligging der
door hem genoemde plaatsen : Een werk van dien aard (hierop
hoef ik zeker niet aan te dringen) onderstelt een tamelijk langdurig verblijf in Oost-Friesland.
Ongelukkig zegt Ortelius ons niet van welken datum het
privilegie is waarop hij zinspeelt, noch van wien de geograaf
het verkreeg.
Ik vermoed dat er een afzonderlijke uitgave der kaart van
Oost-Friesland heeft bestaan, waarop dit vermeld stond en dat
Ortelius met de toelating van Florianus, die kaart in zijn atlas
heeft opgenomen.
Doch niet alleen zette nu Florianus zijne aardrijkskundige
onderzoekingen voort : hij besloot aan zijn leeraarsambt voor
goed vaarwel te zeggen, hernam zijne theologische studiën en
bekwaamde zich voor den predikantendienst.
Welke studiën hij in Duitschland gedaan heeft en waar hij
die deed, is mij onbekend. Verdere inlichtingen over zijn verblijf bij onze Oosterburen heb ik niet kunnen vinden.
Versl. 1922
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hij zich nog te Embden bevond in 1579, toen Ortelius zijne
kaart liet verschijnen.
Sedert de inneming van den Briel (1 April 1572) waren
geheel Holland en Zeeland in opstand tegen den koning van
Spanje gekomen. De Roomsch-katholieke godsdienst werd
afgeschaft en het Calvinisme werd de staatskerk van het nieuwe
regiem. De Protestantsche predikanten, die tot daar toe in het
buitenland de wijk genomen hadden, stroomden nu in massa
Holland binnen en namen in dorpen en steden de plaats der
uitgedreven geestelijken in.
Florianus volgde hun voorbeeld. In welk jaar hij zich in
Holland vestigde, is niet bekend. Evenmin weten wij waar hij
voor het eerst beroepen werd.
Met zekerheid weten wij echter dat hij in September 1581
de synode van Middelburg bijwoonde : hij werd er zelfs belast
eene vertaling in het Nederlandsch te leveren van Calvyn's
sermoenen op het Boek Job. De notulen van de synode (1)
leeren ons dit. Wij lezen aldaar : " Johannes Florianus is Bede
puteert om in duytsch over te setten de Sermoenen Calvini in
Job ". Bedoeld wordt Calvyn's " Sermons sur le livre de Job "
(Genève, Fr. Perrin, 1563), waarvan de France Protestante
zegt : " Les Sermons sur Job sont de tous ceux de Calvin ceux
qui ont joui de la plus grande réputation. L'amiral de Coligny
se les faisait lire chaque jour : il les appelait le panchriste ".
In een volgend synode (27 Maart 1582) is er nog sprake
van die opdracht : enkele predikanten hadden gevraagd dat
die Sermoenen in het Latijn zouden vertaald worden; doch
men besloot bij de Nederlandsche vertaling alleen te blijven.
Notulen der Synode : " Vraeg — oft het nyet raedtsaem ware
Sermones Calvini over Jobum in latyn te stellen ? Is geantwoort, alsoo in synodo generali te Middelborch Johanni Floriano opgeleght is de oversettingh int Nederlantsch, dat het
daerby wel blyven mach " (2).
Voor zoo ver wij weten, is er van deze vertaling van
Calvijn niets gekomen.
(1) Rutgers, Acta der Nederlandsche synoden der 16de eeuw,
blz. 368 (in Werken der Marnix Vereeniging).
(2) Reitsma en Van Veen, dl. I, blz. 97.
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Met zekerheid weten wij dat Florianus in dit jaar 1582
predikant te Spijkenisse was. Misschien was hij het reeds wat
vroeger; zijn voorganger Theodorus Roestius (of Raestius) (1)
was te Spijkenisse in 1577 aangekomen uit Oudenhoorn. Hoe
lang hij in dienst bleef, is niet bekend.
Dit zelfde jaar nog liet Florianus te Leiden eene vertaling
van Calvijn drukken, welke te Antwerpen uitgegeven werd. De
titel van dit boek luidt : Harmonia, dat is een tsamenstemminghe, gemaect wt de drie evangelisten, Namelick Mattheo,
Marco ende Luca, met de uutlegginge van Jan Calviin —
Overgheset uut den Latynsche, by GERARDUM GALLINACEUM,
in zijn leven Dienaer des woordts Godts, ende onlancx met
grooter neersticheyt oversien. Hier by zyn gevoecht de
handelingen der Apostelen, van nieus overgesettet (sic) by
JOHANNEM FLORIANUM, Dienaer des Goddelicken woorts. "
Op het einde van dit werk leest men " ghedruckt tot
Leyden by Andries Verschout, op de Breede straet -- Anno
MDLXXXIII ".
Een gedeelte der oplage geeft als uitgever : " Thantwerpen, by Niclaes Soolmans, op onser vrouwen kerckof, by de
Lynwaet-merct, in den gulden Leeuw " (2).
Andere exemplaren hebben het adres : " Thantwerpen,
by Jasper Troyens " (3).
Het boek bevat twee werken, die overigens afzonderlijk
gepagineerd zijn : Een vertaling van Calvyn's " Commentarii
in Harmoniam ex tribus Evangelistis, Mattheo, Marco et
Luca compositam " (Genève, 1553) --- ook in het Fransch
verschenen, onder den titel " Harmonie des trois Evangelistes
Matthieu, Marc et Luc " (Genève, 1555). De vertaler is
Geeraert de Haan of Gallinaceus, predikant in den Briel, alwaar
hij gestorven is 19 October 1574 (4).

(1) Misschien dezelfde als Theodore Roest, die Van der Noot's
Theater in het Engelsch vertaalde (Vermeylen, blz. 54).

(2) Exemplaar te Brussel, Koninkl. Bibliotheek.
(3) Muller, Cat. oude theologie 1857, nr 511.
(4) Hessels, t. II, blz. 445.
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Wat nu het tweede gedeelte van het boek betreft, de
" Handelingen der Apostelen '', vertaald door Florianus —
dit is ook een vertaling van Calvijn. Ik heb echter niet kunnen
nagaan of het oorspronkelijke werk is Calvijn's Commentarioram in Acta apostolorum lib. I et lib. II (1552-1554) ofwel
zijne pra'lectiones in acta Apostolorum (1560).
Door deze vertaling van Calvijn vestigde Florianus de
aandacht der Brusselsche Calvinisten op zich, en hij kreeg nu
een beroep om Spijkenisse te verlaten en naar de hoofdstad
van Braband over te komen.
Hij nam het voorstel aan, en met vrouw en kinderen verliet hij Noord-Nederland in het begin van 1583.
Bekend is dat door een besluit der Wet van Brussel
(1 Mei 1581) de Roomsch-Katholieke eeredienst in de stad
werd afgeschaft en dat de Protestantsche predikanten alle de
kerken onder elkander verdeelden. De Lutheranen verkregen
de Sinte-Katelijne kerk ; twee predikanten deden er dienst :
Bernard Muykens en Daniël Stange (1). De Fransche Calvinisten kregen de Sinte-Magdalena kerk (predikanten Lucas
Trelcat en Jacques de la Grève, dit Sergent). Alle andere
kerken werden door de Vlaamsche Calvinisten ingenomen :
Dit feit alleen bewijst hoe door en door Vlaamsch de stad
Brussel in de 16de eeuw nog was.
Ik heb niet kunnen uitvorschen in welke der Brusselsche
kerken Florianus iederen zondag den kansel betrad. Zijn naam
vond ik onder allerlei verzoekschriften (meestal vragen om
geldelijke ondersteuning) van 1583 tot 1585, benevens de
namen zijner collega's, de Vlaamsche predikanten Daniël de
Dieu, Peter Plancius (of Platevoet), David Arundeus (of Arondeaux) Laurbach, Hendrik Heining (2).
Onder meer, is er een brief van J. Florianus, 18 Juni 1583
in Hessels (Archief der Holl. gemeente te Londen, t. III,
blz. 715, nr 856).

(1) Over Muykens cf. Rahlenbeck in de Biogr. Nat., waar ook
binnen kort eene levensbeschrijving verschijnt van Daniël Stange, door
mij opgesteld.
(2) Z. over alle dezen, Biogr. Nationale, en over H. Heining mijn
opstel in " Het Boek " (1913, blz. 161-166).
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Om de kosten te vermijden, leefden toen alle de Calvinistische predikanten te samen, met vrouw en kinderen, in het
klooster der Recolletten, waar de paters uitgedreven waren. Zij
hadden daar te hunner beschikking, eene belangrijke bibliotheek, samengesteld uit boeken, die men gaan halen was in
het paleis van Granvelle en in de Brusselsche kloosterbibliotheken.
Het is in dit klooster dat Florianus zijn laatste boek
schreef. Het is getiteld : " Christelyke Antwoorde op den
eersten Boeck der lasteringhen ende vernieuwde valscheden
van twee Apostaten Mattheus de Launoy, Priester, ende Hendrick Pennetier, die eertijds Ministers geweest hebben, en
nu wederom tot hare vutghespogen vuylichéyt ghekeert zijn....
Nu eerst vut het Francoys getrouwelyck ouergeset door Joannem Florianum, diener des Goddelycken Woorts -- Mitsgaders eenen stichtelycken Brief Thomx Tilij. Dienaer des
H. Euangelii, aen de E. ouerheyt der stadt Antwerpen.
T'Antwerpen. By Niclaes Soolmans, in den gulden
Leeu. 1583 " (1).
Thomas Tilius of van Thielt, heeft, zooals de titel het zegt,
dit boek van een " Voorwoordt " voorzien (gedagteekend
15 Julii 1583), waarin wij lezen : " Launoy ende Pennetier
hebben een seecker boecxken tegen de warheyt des H. Evangelii uytgegheven. Tegens dese vileynige boecxkens is over
een wijle een beantwoordige (sic) int Francoys uytgegeven,
welcke nademael seer wel ghemaect is, ende groot proffyt,
tegens der ander schade, is doende ; so ben ic geoorsaect
gheweest te besorgen dat de voorschreven beantwoordinge
(als eene medecijne tegen het sware vergift) soude in onse
duytsche sprake overghestelt worden, opdat sy den hooghen
moet der pausghesinden souden breeken, ende alle lief hebbaren der waerheyt dienstelyck wesen : Twelck seer geerne
ghedaen heeft de godtvreesende Ioannes Florianus, getrouwe
dienaer des Heylighen Euangelie der ghemeente Christi te
Brussel... "
Ch. Rahlenbeck (Les Protestants de Bruxelles, blz. 74)
beweert dat het vertaalde boek, " int Francoys ", het werk is
(1) Een exemplaar te Brussel, Kon. Bibi.
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van Thomas Tilius, dien hij van Til noemt (1) ; doch dit is
alweer verkeerd ; en het " voorwoordt " sluit dit uit. Tilius
zegt dat hij opdracht kreeg (waarschijnlijk van den calvinistischen kerkeraad van Antwerpen) om te zorgen dat het Fransche
boek vertaald zou worden ; en dat J. Florianus dezen last op
zich nam.
Hetgeen Rahlenbeck over het geval van de Launoy en
Pennetier zegt, is ook niet in orde : hij heeft de Fransche werken
niet gekend, die het Vlaamsche boek zijn voorafgegaan.
In 1578 Lieten twee protestansche predikanten, die tot
het Katholicisme teruggekeerd waren, een werk verschijnen
getiteld : La re f utation des fausses suppositions et perverses
applications d'aucunes sentences des Saintes Ecritures, des
quelles les Ministres se sont servis en ce dernier temps a
diviser la Chrestienté; avec une exhortation aux dits Ministres
d'eux réunir, et r'amener leurs auditeurs a l'Eglise Catholique,
apostolique et Romaine de laquelle ils ne doivent pas séparer...
par Mathieu de Launoy et Henri Pennetier, n'aguères Ministres de la religion prétendue re formée et a present retournet
au gyron de l'Eglise Chretienne et Catholique (Douai, Jean
Bogard, 1578) (2).
En het zelfde jaar nog verscheen een Vlaamsche vertaling
bij den zelfden drukker-uitgever : Die verclaringhe ende verworpinghe van het valsch verstant ende tquaet misbruycken
van sommige sententiën der heiliger Schriftuur... door Mattheus
van Launoy en Hendrik Pennetier... (Douway, Jan Bogarts,
1578) (3).
Enkele exemplaren hebben als adres : " Antwerpen,
H. Wouters, 1578 ".
Van protestantsche zijde werd op dit boek geantwoord
met een tegenschrift, getiteld : " Réponse apologétique a deux
Apostats... 1578 " (4).
(1) Gestorven als predikant te Delft, 13 Jan. 1590. Cf. Paquot
(t. V. bl. 155).
(2) Duthillceul, Bibliogr. Douaisienne, blz. 22, noteert : " Livre de
polémique religieuse tres rare, et qui tire un intérêt tout spécial de la
position particuliere des deux auteurs ". Een ex. te Gent, Univ. Bibl.
(3) Niet bij Duthillceul. -- Twee exemplaren te Gent, met verschillend adres.
(4) Marnix bezat dit boek, blijkens zijn catalogus. ik heb er geen
exemplaar van kunnen vinden.
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bezorgde.
Brussel werd in 1584 en 1585 door de troepen van
Alexander Farnese ingesloten. De hongersnood begon er te
woeden en werd er weldra zoo nijpend dat het magistraat
zich gedwongen zag met den Spaanschen veldheer over de capitulatie te onderhandelen. Deze werd te Beveren onderteekend
10 Maart 1585. Overeengekomen werd dat de Staatsche troepen met hunne wapens de stad zouden verlaten ; er werden
twee jaar toegestaan aan de protestanten om hunne zaken te
liquideeren. Wie langer bleef, moest katholiek worden.
Joh. Florianus verliet Brussel den 19 Maart, met het
protestantsche garnizoen. Te Lier aangehouden door Spaansche
ruiters, die hem naar zijn pas vroegen, werd hij door hen naar
het hoofdkwartier van Farnese, te Beveren, medegesleept.
Aldaar trachtte men van hem te verkrijgen dat hij zijn godsdienst zou verloochenen. Hij weigerde halsstarrig. Dan besloot
men hem te dooden : hij stierf den marteldood te Beveren en
werd, levend in een zak gebonden, in een waterput verdronken.
Het Martelaarsboek van Haemstede handelt hierover
uitvoerig in de uitgave van 1633. Ik schrijf hier het stuk af :
" In den fare 1585, is om de bekentenisse der Goddelycker
waerheyt ter doodt gebracht Johannes Florianus, in sijn leven
bedienaer des H. Evangelij, laetst tot Brussel : Binnen welcke
stadt hij het Evangelium neffens twaelf ander Predicanten
opentlijcken heeft verkondicht, ter tydt toe dat deselve haer
uyt hongersnoot in handen van den Prince van Parma heeft
moeten overgheven. In welcke overleveringe onder andere
conditien was geaccordeert ende besloten, dat de Dienaren des
Goddelycken Woorts met het Crychs-volck aldaer in garnisoen liggende, souden mogen vertrecken en dat sy in alle
versekertheyt souden geleydet worden tot Berghen op den
Zoom. "
" Wanneer sy dan uyt Brussel vertrecken op den achtsten
dach van Maert anno 1585, zijn sy des anderen daechs omtrent
den middach gecomen voor de Stadt Liere. Johannes Florianus,
vergeselschapt met een van syne sonen, passeerde met een
Croup van onse Soldaten buyten de stadt om : Een goet stuck
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weeghs voorby de stadt zijnde, stonden daer twee van des
vijants zijde te Paerde, die aen hare habijten Capiteynen of
andere voornamelycke bevel-hebbers schenen te veesen, die
onse Soldaten voorby haer lieten passeren : ende wanneer
Johannes Florianus voornoemt oock wilde voorby gaen,
spraken sy hem aen, ende vraechden hem wat voor een hy
was, of by was een Borgher van Brussel : Waer op by haer
voor antwoorde gaf, dat by was een van de Predicanten van
Brussel. Zij vraechden hem na syn Paspoort. Wanneer hy seijde,
dat inde overleveringhe der Stadt het accoort alsoo was
gemaeckt, dat de Predicanten onder de Soldaten zonder Paspoort souden uyttrecken, zoo greep hem een van hun van
achteren by den hals, en seyde : " gheeft u ghevangen ; zyt
ghy een Predicant so moet ghy met ons gaen ". Waer in
hem Johannes Florianus zoo patientich gedroech, doch badt
haer dat sy hem soo niet en wilden by den hals vast houden
nademael hy wilde met haer gaen daer het haer soude
ghelieven hem te leyden : Soo setten sy hem dan tusschen
haer peerden, ende reden met hem te rugghe naer Lier, ende
synen sone, die hy by hem hadde, omtrent twaelf of derthien
jaren oudt zijnde, jaechden sy wech : de welcke syn Moeder
die droevighe tijdinghe met groote verbaestheyt terstont quam
brenghen. Sy in dit wedervaren seer bedroeft ende verslaghen
zijnde, nam raet aen de andere Dienaren des goddelycken
woorts, die mede uyt Brussel ghecomen waren, ende wierdt
ghevonden datmen metten eerste soude vernemen waer haren
man mochte ghebrocht zijn. Waer over oock een Tamborijn
uyt last van mijn Heere vanden Tempele, die gouverneur te
Brussel gheweest was, is uytghesonden, ende heeft vernomen
als Johannes Florianus omtrent de twee uren binnen Liere
geweest was, dat hy van daer was ghebracht na een van de
naestghelegene Dorpen. Aldaer wanneer den Tamborijn quaem,
soo wistmen hem wel te segghen, datter een seker oudt man
door gheleyt was, maer niet waer henen. Met welcken tijdinghe den Tamborijn voor dat mael wederom quam. Naderhant
heeft de Huysvrouwe Johannis Floriani voornoemt, zijnde
binnen Berghen op Zoom, sekerlycken verstaen dat haren man
ghebracht was naer een vlecke omtrent Antwerpen, ghenoemt
Beveren, daer doen ter fijt de Prince van Parma met syn legher
ende Quartier lach, ende dat by daer inde ghevanckenisse was
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gheset, werwaerts sy oock verscheyden Tamborijns door bevel
van de Eersame Magistraten van Berghen met Brieven van
addres heeft ghesonden, ernstlyck versoeckende dat haren man
onverseert mochte wederom komen. Maer al te vergheefs!
Johannes Florianus nu aldus ghevanghen in den kercker zijnde,
is daghelijcx veel vande Papen ghequelt, die hem quamen
dreygen, indien hy sijn gheloove niet en wilde afgaen, dat hij
soude moeten sterven, maer so hy sijn geloove verlaten ende de
Roomsche Religie aannemen wilde, dat hij het leven soude
behouden, ende dat hem noch daerenboven een goet onderhoudt soude ghegheven worden. Oock heeft de Prince van
Parma synen Luytenant, den viconte de Gant, last ghegheven
met hem te spreken, de welcke tot hem comende hem voordroech dat het van weghen synen ouderdom hooch tijdt was
dat hy hem bekeerde : Waer op Johannes Florianus antwoorde
dat hy hem gheender dwaelachtigher leere bewust was, maer
veel meer hem gantschelycken versekert hiel, dat hij niet anders
dan de suyvere waerheyt oprechtelijcken gheleert hadde : Ende
na hooghe dreygementen aen hem gedaen, verclaerde hy vrymoedelyck dat hy van herten bereyt was, by sijn geloove te
leven ende te sterven. Als de vyanden der waerheyt saghen
dat sy noch met dreyghementen, noch met schoone beloften,
hem van sijn voornemen en konden afwenden, verswaerden sij
hem sijn gevanckenisse, ende wierpen hem in een gat, daer hy
eenige dagen groot ongemack heeft moeten lijden, versoeckende
of sy door dat middel hem van sijn voornemen konden doen
veranderen. Doch siende dat sy oock daer mede niet en konden
uytrechten, na dat hy omtrent de vier weken in ghevanckenisse
gheweest was, seyde eyndelijcken de Prince van Parma tegen
den Viconte de Gant : doet den ketter in eenen sack ende laet
hem verdrincken. "
" Hier op is ghevolcht, dat Johanni Floriano des selven
daechs omtrent den avondt is aengheseyt, dat hy hem bedencken
soude, of hy van syn ketters ghevoelen wilde afstaen, want soo
hy dat niet en dede, dat hy des anderen daechs soude sterven.
Ende oock noch onlancx daer na, de viconte de Gant selve
tot hem inde ghevanckenisse ghecomen synde, na dat hy
vele scheldtwoorden Leghen de Gereformeerde Religie hadde
ghebruyckt, seyde hy, dat hy hem des verheuche dat hy soo
langhe hadde gheleeft, dat hij eenen sulcken vertwijfelden
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ketter mochte helpen ter doot wijsen. Waerop Johannes Florianus antwoorde : " Ghy lieden verdoemt my als een ketter, maer
God, die een rechtveerdigh Richter is, sal dat te syner tydt
oordeelen ". Des anderen daechs vroech smorghens wierdt hij
met een troup soldaten stilswijghende uyt de gevanckenisse
geleydt, twelcke de inwoonders van de plaetse siende, alsose
wisten datter een Predicant ghevanghen lach, vraechden aen
de soldaeten waer sy met den ouden man henen wilden. Men
maeckten haer wijs datmen hem een stuck weeghs ginck convoyeren. Ende hy wiert ghebracht omtrent een half ure gaens
buyten den Dorpe. Gaende tusschen de soldaten naer de plaetse
daer men hem soude dooden, was hy gheduerich inden ghebede
tot Godt, onderwijlen oock soodanighe vermaninghen ghebruyckende, datter vande ghene die hem leyden, eenighe
ghebracht wierden tot tranen, ende begousten onder malcanderen te murmureren, waerom men sulcken man soude dooden.
Comende ter gesetter plaetsen, was daer eenen vuylen put vol
morasch, daer hem een van den Oversten aensprack, ende
seyde : " Siet hier de plaetse daer gy sterven sult ". Waerop
Johannes Florianus verhaelde de woorden des Heeren Christi :
" Wie sijn leven sal behouden hebben, die salt verliesen, maer
wie sijn leven sal verloren hebben om mijnent wille, die sal
het vinden ". Ende als hy voor den Put knielde om syn ziele in
de handen des Heeren met den gebede te bevelen, wierdt hem
eenen sack over het hooft ghesmeten, ende na dat den selven
over hem was toeghebonden, wierdt hij van boven neer in den
Put gheworpen, daer qualijck soo veel waters in was, dat hy
daer in konde bedeckt ligghen. Waerom oock, als sy saghen
dat hy hem noch langhe verroerde, soo hebben sy hem ten
laetsten met een spiesse doorsteken, ende is alsoo in den Heere
ontslapen. "
" Nadat desen ghetrouwen Dienaer Christi aldus met synen
doodt der waerheydt ghetuygenisse hadde ghegheven, heeft
men sijne bedroefde weduwe, die noch acht kinderen van hem
in het leven behiel, laten door den laetsten Tambourijn weten,
dat haren Man in het Legher des 'Princen van Parma voor
Antwerpen van de Peste sijnen eyghen doot was ghestorven.
Maer sij heeft naderhandt uyt gheloofweerdige ghetuyghen
gantsch anders verstaen. Eerst uyt den mont van meester
Henricus Henningius, bedienaer des Goddelycken Woorts,
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rechts daer te voren tot Brussel, doch lest tot Middelburch in
Zeelandt, dewelcke van alle het hier voren verhaelde, sekerlijck
was bericht van lieden die in het Leger des Princen van Parma
op dien tijt selve waren geweest, ende boodtschapten haer, hoe
dat haren man om des Evangeliums wille was ghedoodt, ende
alsoo de croone der vromer ghetuyghen Christi hadde ontfanghen. Ende naderhandt heeft sy het noch meer verstaen van
een seker Edelman uyt Vlaenderen, als oock uyt eenige aensienelijcke Coopluyden, dewelcke verclaerden dat sy Johannem
Florianum hadden sien ombrengen, dat sy hem oock in den
sack, eer hy in het water gheworpen wierdt, hadden hooren
spreken, ende betuyghen dat het de goddelycke waerheyt was
om dewelcke hy leedt. Sy voechdender noch by, dat den
Viconte de Gant, vanden welcken hier voren verhaelt is, noch
des selven daechs, als uyt eene rechtveerdige wrake die God
Almachtigh over hem dede, van weghen sijn onbehoorlijck
seggen, aen sijnen doot is geraekt : Door dien hij comende
te peerde ghereden aen de Brugge die over de Schelde ghemaect was, aldaer subijtelyck met vele andere meer inde locht
is ghesmeten, wanneer dat de brantschepen aenghingen, die
die van Antwerpen hadden afgesonden, om de voorghenoemde
Brugghe te verbreken. Aldus heeft Johannes Florianus, bedienaer des Goddelycken woorts, komende uyt Brussel, door de
trouweloose daet des Princen van Parma, syn leven gheeyndicht, oudt zijnde dry en tsestich jaren. Hy was gheboren van
Antwerpen, ende heeft in den jare 1560 sijne Vaderlycke Stadt
moeten verlaten door het vervolgh des Antichrists, uyt oorsake
dat hy eenighe stichtelycke boecxkens uyt Latijn ende Francoys
in onse Nederduytsche tale hadde overgheset, dienende tot
onderwijs ende troost van alle die hare zielen salicheyt van
herten beminnen : Mitsgaders tot wederlegginghe vande dwalinghen ende superstitien des Pausdoms : Hoedanighen werck
by de hant te nemen, en die tijden aldaer, seer periculeus was. "
In de oudere uitgaven van het Martelaarsboek (beschreven
in Bibliotheca Belgica), wordt over J. Florianus niet gesproken.
Zijn geval komt voor het eerst vóór in de uitgave van 1633 —
zoo dus bijna vijftig jaren na zijn dood.
En nu staan wij voor de vraag : van waar hebben de uitgevers van 1633 hunne inlichtingen over hem ? En in hoe verre
zijn deze wel betrouwbaar ?
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twijfel bestaan : het is wel een familiestuk. De uitgevers zullen
het zeker gekregen hebben van Jacobus Florianus, zoon van
Johannes (hij studeerde te Leiden na den dood van zijn
vader ; werd in 1601 predikant te Zuidland en overleed aldaar
in 1638).
Familieleden alleen zullen vijftig jaren na zijn dood, zich
herinnerd hebben dat zijn zoon bij hem was, toen men hem
aanhield ; dat zijn vrouw al deed wat zij kon om te weten wat
met hem voorgevallen was ; dat zij dan van verschillende zijde
berichten ontving, onder meer van Hendrik Heining die toen
te Middelburg was.... Wie, buiten de familieleden, kon alle
deze détails weten?
En wat nu de betrouwbaarheid betreft : dit stuk verhaalt
ons den marteldood van Joh. Florianus, zooals de familie zich
de zaak voorstelde, na ingewonnen inlichtingen.
Het stuk heeft stellig de waarde niet van het verhaal van
een ooggetuige. Uit al wat zij te weten kwamen, hebben vrouw
en kinderen zich den marteldood voorgesteld, zooals wij hem
hier beschreven vinden. Vele détails komen mij verdacht voor :
hoe kunnen zij wel nauwkeurig ingelicht zijn over de gesprek
ken van Johannes met den markies de Richebourg (= vicomte
de Gand) ?
Is het wel zeker dat Florianus de woorden uitgesproken
heeft, die men hem bij zijne terechtstelling in den mond legt?
Doch dit zijn bijzaken : In hoofdzaak meen ik dat het
bericht juist is. En nooit werd het overigens in de 17 e eeuw
tegengesproken. Er moesten nochtans in 1633 te Beveren nog
menschen leven, die zich den dood van den predikant wel
herinnerden.
Men gelieve nochtans op te merken dat de opstellers van
dit stuk bijna niets wisten van het leven van Job. Florianus,
noch van de werken die hij geschreven heeft.
Daarbij zijn de datums, die hier voorkomen, verkeerd : hij
verliet Antwerpen in 1567 — en niet in 1560, zooals het
Martelaarsboek zegt.
Daar de overgave van Brussel van 10 Maart dagteekent,
en het Protestantsche garnizoen de stad eerst 19 Maart verliet,
kan Florianus Brussel niet verlaten hebben 3ste Maart, zooals
hier alweer verkeerdelijk staat.
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En of zijn dood wel den zelfden dag (5 den April) gebeurde
waar de Richebourg bij de ontploffing van het vuurschip zijn
leven liet... dit is misschien ook legende (1).
Doch de zuivere waarheid zullen wij hier waarschijnlijk
nooit weten.
^
^*

Ik concludeer :
Johannes Florianus, welke als historisch persoon wegens
zijn marteldood in veler herinnering voortleeft, is een polygraaf, die over allerlei zaken schreef : theologie, aardrijkskunde,
Latijnsche spraakleer, letterkunde, enz. Maar, buiten zijn
beknopte grammatica, heeft hij geen enkel oorspronkelijk werk
nagelaten. Hij leverde niets anders als vertaalwerk : Uit het
Italiaansch (of misschien uit het Fransch — dit dient nog onderzocht) vertaalde hij in het Latijn een geografie van Africa;
uit het Vlaamsch vertaalde hij in het Fransch den RReinaert;
in het Vlaamsch vertaalde hij Oviddius ; verschillende werken
van Calvijn, enz.
Eene belangrijke figuur in onze letteren-geschiedenis is hij
niet. Maar zijn Reinaert-vertolking, zijn Ovidius'-vertaling en
zijne overzettingen van Calvijn verzekeren hem een plaats in
onze 16de eeuwsche literatuur ^- al is het maar een bescheiden
plaats.
LEONARD WILLEMS.

(1) Dan kan hij niet " vier weken - in de gevangenis gebleven zijn,
zooals het martelaarsboek zegt.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL EN LETTERKUNDE.
,,......

596. — POLRE.
Polder, ingedijkt land. Zie bij Verdam. " A fluctibus
marinis divisus et separatus ", luidt het hieronder :
Staatsarchief te Brugghe, Fonds Saeftinghe, Charters, oud nr 644,
voorloopig blauw nr 2486, in eene nog al slordig gemaakte kopie van
eene akte van 11 Juli 1338: " Per quos dictus polre a fluctibus marinis
divisus est et separates... " (Er staat, bij misslag, in de kopie : reparatus.)

597. .-- uYTPLiTTEN.
De Bo schrijft v° DERINGPUT : " Als men een stuk land
" uitderingt, dat gaat bij putten ; men begint met eenen put, en
" als deze uit is, dan maakt men eenen tweeden, en men vult
" den eersten met de aarde die uit den tweeden komt, enz. "
Dat heet men UYTPUTTEN. Maar door zulk " Llytputten "
loopt het uitgegraven land gevaar " uytgespoelt ", d. w. z.
door de zeewaters b. v, overtr9omd te worden :
Placc. van Vlaender., I11e boek, Ie deel, blz. 472: " Om te verhoeden dat 't landt in toekomende tyden met deeringhen niet uytgheput
ofte uytghespoelt en worde... " (Ordonn. van 13 Juli 1612.)
EDW. GAILLIARD.

REGISTER (1)•

Maandelijksche Vergaderingen.
18 Januari
15 Februari
15 Maart
19 April
17 Mei
21 Juni

Blz. 5
233
313
425
525
621

19 Juli
2 Augustus
27 September
18 October
15 November
20 December

Blz. 765
829
853
953
1057
1077

2 juli : Plechtige vergadering blz. 741.

I. - ZAKEN.
A
Wie is
Jacob Barthout Feris-soon? II.Renier
Bredero. III. Wie is de rederijker met
kenspreuk" Wie genoeght"? Lezing

Aanteekeningen op Bredero. I.

door Mr. L.Willems. 318 en 441-453.

Aart Llyterhei. Het antwoord, onder die
kenspreuk voor den Boury-Wedstrijd ingezonden, bekomt een eervolle melding. 633.

Academie (Koninklijke) voor Wetenschappen, te Amsterdam (Academia
Regia Disciplinarum Neerlandica).
Mededeeling van het Programma
van den wedstrijd " Ex Legato
Hoeufftiano ". 627.
Académie royale de Belgique. Zij verkiest Pr. J.VERCOULLIE tot Bestuurder van de Klasse der Letteren. 15.
Viering van haar 150-jarig bestaan :
(1772-1922). 21.
Verslag over de

feestelijkheden. 529-533. Tekst
van het adres door de Kon. Vl.
Acad. aan de feestvierende Academie aangeboden. 530. — Heildronk
door den heer Wattez ingesteld. 532.
'-- Zendt een brief van bedanking. 628.
— Schenkt een ex. van de medaille geslater gelegenheid van haar 150-jarig
Jubelfeest. 430.
— Schenkt een boek. 427.

Académie royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen. Schenkt boeken. 314, 623, 831, 1060.

Académie des Sciences de l'Empereur
Francois, te Praag. Schenkt boeken. 954.

Accademia (R.) delle Scienze dell' Istituto
di Bologna. Schenkt een boek. 314.
Accademia (Reale) nazionale dei Lincei,
te Rome. Schenkt boeken. 766, 1060,
1078.

(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Kleine Verscheidenheden, Letterkundige Mededeelingen, enz. worden enkel vermeld onder het naamwoord; dus onder Academie, Verscheidenheden, Mededeelingen, enz.
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Afscheidsgroet ten sterf huize van Dr,
HUGO VERRIEST, 1058.
Akádemie (Bayerische) der Wissenscha f ten, te München. Schenkt boeken.

766, 854.
Antoni van Leeuwenhoek. Zie op Brieven.
Astantum. Zie op Kleinigheden 1.

B
BARBIER -STICHTING (Dr. KAREL). Prof. VERCOULLIE deelt aan
de Academie mede dat Dr. KAREL
BARBIER van Veurne aan de Academie een som van 28000 fr. schenkt.
16, 236. Overhandiging der
Schenking op 1 April. 426.
Bartout of Barthout (Jacob). Z. o. Aanteekeningen.

BEERNAERT, Het Minister AUG.
BEERNAERT-PONDS (BEERNAERT-PRIJS).Om de twee jaar
prijs van 1000 fr. Zie Jaarboek
1919'20, blzz. 179-183 ; Id. 1921,
blzz. 101-102; Versl. en Med., jg.
1919, blz. 612, jg. 1920, blz. 11021103, en jg. 1921, blz. 946. --- Jaarlijksch verslag. 251.
-- VIJFDE TIJDVAK : 1920-1921. Ingezonden boeken : 13, 237. —Leden van
de Jury : Dr. LOD. SCHARPÉ, Dr.
LEO VAN PUYVELDE, Dr. A. VERMEYLEN en F. V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE. 22. — De vergaderingen van de Jury zullen na de maandelijksche vergaderingen gehouden
worden. 320, 402. De heer G.
D'HONDT tot afgevaardigde der
Regeering benoemd. 633.
De
beslissing uitgesteld. 633.
BEGROOTING VOOR 1923. Bij hoogdringendheid gevraagd en verzonden.
776.
Berlijn. Zie op Vereinigung.

BESTUUR DER ACADEMIE voor 1922.
Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1922. Bekrach-

tiging bij Koninklijk Besluit van
15 December 1921.5.
- ID. voor 1923. Verkiezing.1071.
Bestuurszaken. Zie op Vlaamsch.
Bibliographie (De) van Starter's Erieschen Lusthof. Lezing door Mr.
L. WILLEMS. 19 en 25-38.
Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Bericht dienaangaande. 644.
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.

Schenkt een boek. 854.
Bibliotheek der Universiteit van Gent.

Schenkt boeken. 234, 1078.
Bibliotheek (Koninklijke), te 's Graven-

hage. Schenkt een boek. 766.
Bijdrage tot den Vakwoordenschat.
Een chemische Woordenlijst,door
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
CHRISTOFFEL DE BRUYKER aan de
Academie ter opneming in de Versl.
en Meded. aangeboden. (Z. Versl. en
Med. 1921, blz. 948, kol. II.) De
woordenlijst opgenomen. 89-148.
Bijdrage tot de technische studie
van het beroemd XIIIe-eeuwsch
Psalmboek " van Peterborough,
door Dr. SCHUYTEN, van Antwerpen, ter uitgave aangeboden. — De
heeren WILLEMS en DE CEULENEER tot verslaggevers benoemd.
19, 318.
Zij brengen verslag uit.
535.
De studie aan den schrijver
teruggezonden. 535.
Bodem. Zie op Kleinigheden 3.
BOEKEN (Aangeboden) : 11-12, 233-235,
313-316, 427-429, 525-527, 621-623,
765-768, 831-832, 853.856, 953-957,
1059-1063, 1077-1079.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch
verslag. 244 en 247-248.
Boudewijn van Avezoete, door DE
CLERCQ. Een boek van 1842, door
Dr. SCHARPÉ besproken. 630.

,....../ 1237 BOURY-FONDS. Jaarlijksch verslag.
250.
- PRIJSVRAAG voor 1922 : Ingezonden antwoorden. 552. --- Leden
van den keurraad. 552. -- Verslagen van den keurraad. 552-556. Besluit van den keurraad. 556. Geen der ingezonden antwoorden
bekroond. 633.
De hooge drukkosten beletten het in
druk geven van de 1914 bekroonde
liederen. 769.
Brabangonne. De heer Minister herinnert aan zijn schrijven van 27 Oogst
1921 (Verst. en Med. 1921, blz.
655), betreffende het opstellen van
een Vlaamschen tekst der Brabanconne. 21. -- De Academie schrijft
een prijskamp uit. 22. - Benoeming
van den keurraad. 432. - De prijs
niet toegekend. 634. - Verslag van
de Jury. 634 en 637-643. De
jury vraagt de officieele muziek der
" Brabanconne ". 634. - Nog een
antwoord ingezonden. 857, 958.
Bredero. Zie op Aanteekeningen.
Brieven : De 27 eerste brie en van
Antoni van Leeuwenhoek, den
stichter der micrographie. Lezing
door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
321 en 322-359.
- Brieven (De) 28 tot 62 van Antoni
van Leeuwenhoek (2e Bijdrage tot
de studie over de werken van den
stichter der micrographie. Lezing
door denzelfde. 630 en 645-690.
- Id. van 53 tot 75. Lezing door denzelfde. 963 en 1019-1056.
- Id. van 76 tot 107. Lezing door denzelfde. 1085 en 1093-1132.
Brugge. Zie op Congressen.

C
Cercle archéologique du Pays de Waes.
Schenkt een boek. 427.
Vers/. 1922

Chemisch : Een chemische woordenlijst.
Zie op Bijdrage tot den vakwoordenschat.
Chicago. Zie op John Crerar Library,
Commissie ter Redactie van den Groningschen Studentenalmanak voor
1922. Schenkt een boek. 11.
Commissie (Technische) belast met het
vaststellen der normale prijzen van
pharmaceutische preparaten voor de
erkende mutualiteitsvereenigingen.
Verzoekt de Academie de drukproeven na te zien van het Hoofdstuk
Honoraria en Receptentarief van
haar verslag. De Academie neemt
aan. 961.
Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, te 's Gravenhage.
Schenkt boeken. 314, 326, 1078.
COMMISSIËN bij de Academie. Bestendige en andere Commissiën.
*** I. --- Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
VERSLAGEN uitgebracht door J. VERCOULLIE, secretaris, over de vergagedenngen der Commissie. - Vergadering van 15 Febr. 1922. 242243. -- Id. van 19 April. 430-431. Id. van 21 Juni. 628-629. Id. van
2 Aug. 834-835. -- Id. van 18 Oct.
962-963. --Id.van 20 Dec.1081-1082.
Lidmaatschap. Voordracht van twee
candidaten ter vervanging van Baron N. DE PAUW. 628. De heer
JACOBS verkozen. 776.
Id. tot vervanging van EDw.
GAILLIARD. 962. -- De heer SCHARPE verkozen. 1071.
-- Mededeeling van Kleine Verscheidenheden door EDW. GAILLIARD. Zie
op Verscheidenheden.
-- Mededeeling van Lexicographische
Sprokkelingen door Mr. L. WILLEMS. 242 en 269-286.
*** II. -- Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.
81

- 1238 .- VERSLAGEN uitgebracht door 0.
WATTEZ, secretaris, over de ver-

gaderingen der Commissie. - Vergadering van 15 Februari 1922.
243-244. -- Id. van 19 April. 431.
- Id. van 21 Juni. 629-630. Id. van 2 Aug. 835-836. -- Id. van
18 Oct. 963-964. - Id. van 20 Dec.
1082-1084.
- Lidmaatschap. Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Dr.
HUGO VERRIEST. 1085.
- Bestuur der Commissie. Dr. A.
VERMEYLEN verkozen tot ondervoorzitter tot vervanging van Dr.
HUGO VERRIEST. 1085.
*** III. - Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht door Dr. J.

MANSION, secretaris, over de ver-

gaderingen der Commissie. Vergadering van 18 Jan. 1922. 19-20.
Id. van 15 Maart. 318319.. Id.
van 17 Mei. 535..- Id. van 19
Juli 772 (in afwezigheid van den
Secretaris neergelegd door Mr. L.
WILLEMS). - Id. van 27 Sept. 857.
- Id. van 15 Nov. 1067.
- Lidmaatschap. Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Baron N. DE PAUW. 535. - Dr.
LEO GOEMANS verkozen. 776.
Id. tot vervanging van EDW.
GAILLIARD. 857. - Dr. SABBE verkozen. 964.
--- Naar de Commissie om advies verzonden de verhandeling Het Landdekenaat Eyck, door H. VAN DE
WEERD, kapelaan te Exel. 834. Advies der Commissie. 857.
*** IV. - Bestendige Commissie voor

Id. van 15 Maart. 319. -- Id. van
17 Mei. 356. Id. van 19 Juli. 773.
Id. van 27 Sept. 858. - Id. van
15 Nov. 1068.
Commissie voor Rekendienst.
*** V.
Benoeming. 245.
Commissie - vergaderingen. Zij zullen
voortaan te 101/4 en 11 1/4 aanvangen. 859.
Commission d'enquète sur la violation
des règles du droit des Bens. Schenkt

een boek. 622.

te Brussel. Schenkt
boeken. 954.
Congrès international de Géographie et
d'Ethnologie. Bericht dat het XIe
Congres te Kairo in 1925 zal gehouden worden. 834.

Congo-Bibliotheek,

Congres voor Geschiedenis (5de internationaal), te Brussel in 1923. ---

De Bestuurder der Academie uitgenoodigd op een voorbereidende vergadering. 432.

Congressen (Wetenschappel ij ke Vlaamsche). De Academie uitgenoodigd

op het Congres te Brugge. 770. Schenken een boek. 833.

D
Dale (Van).

Zie op Monument.

Dankrede door OM. WATTEZ. 1088-

1091.

Dante. Zie op Vondel.

Dautzenbergiana. Lezing door Dr. M.

SABBE. 1085 en 1141-1172.
Dialect (Brusselsch). Men vraagt eene
klank- en vormleer van het Brusselsch dialect met zijne plaatsel ijke
verscheidenheden. Prijsantwoord te

- VERSLAGEN uitgebracht door G. SE-

laat ingezonden.14. - De prijsvraag
opnieuw uitgeschreven voor 1924.
836.

ringen der Commissie. -- Vergadering van 18 -Januari 1922.20-21. -

Dialect (Hollandsch). Klankleer van het
Hollandsch dialect in de middeleeuwen. Prijsvraag. Verslagen van

het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
GERS, secretaris, over de vergade-
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den keurraad. 541-542..-- Niet bekroond. 631, 747.
Dienst (Geneeskundige) bij het leger.
Een driedubbele lijst van candidaten op verzoek van den heer Minister voorgesteld. 534.
Dokkum. Zie op Liederen.

E
EERELEDEN (BUITENLANDSCHE).

Die

welke de post tijdig bereiken kan,
zullen voortaan tot de maandelijksche vergaderingen uitgenoodigd
worden. 776.
Eereteekens (Uitreiking van). 1080.
Erasmus Quellyn de Jongere en de Reinaert. 1067.

Euglenaceae (De) van Java door Dr.
PAUL VAN OYE. Zie Versl. en

1921, blzz. 729 en 853854. De verhandeling opgenomen. 397-424.
Eyck. Zie op Landdekenaat.
Meded. jg.

F
Feestzaal der Academie. Ter beschikking gesteld van het Comiteit tot
huldiging van Dichter PROSPER VAN
LANGENDONCK. 320.

op Aanteekeningen.
Fonds " Pro Academia ". De maande
lijksche bijdrage op 2 fr. gebracht.
321.
Feris-soon. Zie

FONDSEN BIJ DE ACADEMIE.

Jaarlijksch verslag. 244 en 249-250.

Fragmenten (Middelnederlandsche).

629-808. I. Een onbekend fragment
van den " Spiegel der Sonden ".
779-798. --- II. Een nieuw fragment
van den roman van Limborch. 798803. — III. Fragmenten van een codex, bevattend het " Leven van Sinte
Pachomius " (in proza) en andere
stichtelijke lectuur (H. Suro enz.).

803-808. Lezing door M. L. WILLEMS.

G
Gebruik (Het) der gewestelijke taal veroorzaakt in onze scholen groote
nadeelen en storingen allerhande,
vooral in het onderwijs der moedertaal. Bespreking daarover ingeleid
door den heer WATTEZ. 1068-1070.
Genootschap (Bataafsch) der proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam. Schenkt boeken. 11, 953.
Genootschap (Bataviaasch) van Kunsten
en Wetenschappen. Schenkt boeken. 622.
Genootschap (Friesch). Schenkt boeken.
622.
Gent. Zie op Hulde...
Gesprek met Vondel in 1917. Lezing
door G. SEGERS. 539 en 593-617.
Groningen. Zie op Rijksuniversiteit.

H
Hamburg. Zie op Verein.

Historie van Sieur Anneesens. Lezing
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
20 en 197-226.

Hoe eene Taal voor eene andere wijkt.
Lezing door G. SEGERS. 858 en
861-866.
Honoraria en Receptentarief. Zie op
Commissie (Technische).
Hoogeschool. Zie op Vervlaamsching.
Hoogeschool (Koninklijke) van Padua.
Zevende Eeuwfeest. De Academie
uitgenoodigd. 319. –• Prof. Dr. LEO
VAN PUYVELDE zal de Academie
op het eeuwfeest vertegenwoordigen. 430. •-- Tekst van het adres
aan de feestvierende hoogeschool
gezonden. 527-529.
Hoppeteelt. (Prijsvraag). Verslagen van
den Keurraad. 543-548. -- Bekroond

^- 1240 antwoord. 631, 747. — Het niet bekroond antwoord ter beschikking
van den prijswinnaar gesteld. 771.
Hou ende trou. Het antwoord, onder
die kenspreuk voor den BouryWedstrijd ingezonden, bekomt een
eervolle melding. 633.
Hulde aan den onbekenden soldaat. De
Academie tot de huldiging uitgenoodigd. 1066.

Humanistenkring : Uit den Humanistenkring rondom Plantin. Lezing
door Dr. M SABBE. 253-264.

I

Klankleer : Heeft de klankleer bij de
woordafleiding uitgediend ? Lezing door Prof. J. VERCOULLIE. 836
en 845-852.
Klankleer. Zie op Dialect : Hollandsch

dialect.
Klank- en vormleer. Zie op Dialect :
Brusselsch dialect.
Kleingoed (Etymologisch). BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE LETTEREN. Versette

mouwen, Kersen van den ambachten, Sander, Sakkerdaan, Samoreus,
Schaat, Schate, Schaverdynen,Schavuit, Schaveelen. Lezing door Prof.
J. VERCOULLIE. 1081 en 1133-1136.

Idioticon (Mayombeesch), door E. P.

Kleinigheden (Toponymische). BE-

L. BITTREMIEUX, missionaris in
Congo. Het drukken daarvan
aan de Firma Erasmus toegewezen. 236.
Idioticon (Zuid-Oostvlaandersch). Gelukwensch aan Hr TEIRLINCK. 1082.

STENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE. 1. Astanetum in Vlaanderen.

T

Jaarboek voor 1922. Van de pers gekomen. 768.
Overzicht. 768-769.
Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige. Lezing door Dr. M.
SABBE. 635 en 691-740.
Java. Zie op Oekologie en Euglenaceae.
Johannes Florianus en zijn ReinaertVertaling 1566. 1067.
John Crerar Library, te Chicago. Schenkt
een boek. 855.
Jubelfeesten Jef Denyn. De Academie
uitgenoodigd. 535.

K
Kairo. Zie op Congres.
KAREL-BOURY-PRIJSKAMP. Zie
boven op Boury.
Kinderliteratuur. Zie op Wedstrijden.

2. De Vlamingstraat te Brugge.
3. Het begrip bodem in namen. Lezing door Prof. Dr. J. MANSION.
536 en 557-565.
Kristiania. Z. op Videnskaps-Selskapet.
Kroonorde. Dr. LEO GOEMANS tot officier bevorderd. 830.

L
Landdekenaat Eyck (Het). Door H.
VAN DE WEERD, kapelaan te Exel
ter uitgave aangeboden verhandeling. 834. Naar de Commissie
voor Geschiedenis om advies verzonden. 834.
Advies der Commissie. 857.
Langendonck-dag (Van). In de Academie gehouden op 3 Juli 1922. 769.

Leescomiteit. Wetenschappelijke werken. 23.
Leeuwenhoek (Van). Zie op Brieven.
Leiden. Zie op Maatschappij.
Leven van Sinte Pachomius. Z. op Fragmenten III.

1241 Levensberichten. Lijst van de afgestorven leden der Academie waarvan
de Levensbeschrijving nog niet in
het Jaarboek is verschenen. 534. Lijst van de afgestorven leden,
waarvoor nog niemand met het
schrijven van een levensbericht werd
belast. 534.
Lezingen in de Academie.
***MAANDELIJKSCHEVERGADERINGEN.

-

Vondel, onze Vlaamsche Dante. Lezing door G. SEGERS. 23 en 53-85.
r De " Middelnederlandsche " Schrijfen Spreektaal. Lezing door J. JACOBS. 246 en 287-311.
De 27 eerste brieven van Antoni van
Leeuwenhoek, den stichter der micrographie. Lezing door Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE. 321 en 322-359.
De " middelnederlandsche " schrijftaal in haar verband met de " middelnederlandsche " spreektaal. Lezing door J. JACOBS. 433 en 485-524.
.-- Gesprek met Vondel in 1917. Lezing
door G. SEGERS. 539 en 593-617.
Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige . Lezing door Dr. M.
SABBE. 635 en 691-740.
-- Toespraak bij het openen der plechtige vergadering, door 0. WATTEZ. 745 en 752-764.
-- Multatuli en de Vlamingen. Lezing
door de Dr. J. PERSYN. 777 en
819-828.
Heeft de klankleer bij de woordafleiding uitgediend ? Lezing door
Prof. J. VERCOULLIE.836 en 845-852.
-- Reukbeelden : a) in Vondels werk;
b) in den Volksmond. De Reuk :
a) bij den Mensch ; b) in de Dierenwereld; c) in de Geschiedenis.
Lezing door G. SEGERS. 860 en
867-907.
Vondel's Tassovertaling. Vergelip
king tusschen het Hs, van St.-Petersburg en dat van Oxford naar
Canto I, str. 1-5. Lezing door Dr.
SIMONS. 965 en 985-1018.

^- Molière herdacht. Lezing door Mr.
L. WILLEMS. 1072.
Bij den honderdsten verjaardag van

L. Pasteur. Lezing door Prof. Dr.
A.-J.-J.VANDEVELDE. 1088 en 11731193.
*** IN COMMISSIEVERGADERINGEN :
COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERL.
TAAL EN LETTERKUNDE.

Lexicographische Sprokkelingen.
II Lezing door Mr. L. WILLEMS.
242 en 269-286.
Middelnederlandsche fragmenten. I. Een onbekend fragment van
den " Spiegel der Sonden ". 779798. - II. Een nieuw fragment van
den roman van Limborch. 798-803.
-- III. Fragmenten van een codex,
bevattend het " leven van Sinte
Pachomius " (in proza) en andere
stichtelijke lectuur (H. Suzo enz.).
803-808.
Over de Regeering der voorzetsels in Mnl. teksten. Lezing door
J. JACOBS 962 en 967-984.
Etymologisch kleingoed. Lezing
door Prof. J. VERCOULLIE. 1081 en
1133-1136.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL.

Heeft Vondel Zuid-Nederland
bezocht ? Lezing door Dr. M. SABBE.
265-268.
Is Vondel in België geweest? Lezing door G. SEGERS.431 en 457-481.
De Brieven 28 tot 52 van Antoni
van Leeuwenhoek. 630 en 645-690.
-- De Brieven 53 tot 75 van Antoni
van Leeuwenhoek. 963 en 1019-1065.
De Brieven 76-107 van Antoni
van Leeuwenhoek. 1085 en 10931132. ,-- Drie lezingen door Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE.
Een Roeselaarsch Paaschspel in
de XVIIIe eeuw. Lezing door Prof.
Dr. L. SCHARPÉ. 835-836, 963-964.
Dautzenbergiana. Lezing door
Dr. M. SABBE. 1085 en 1141-1172.

- 1242 COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE :
De Bibliographie van Starter's
Frieschen Lusthof. Lezing door Mr.
L. WILLEMS. 19 en 25-38.
Historie van Sieur Anneessens.
Lezing door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 20 en 197-226.
Uit den Humanistenkring rondom
Plantin. Lezing door Dr. M. SABBE.

en briefwisselende leden. Binnen- en
buitenlandsche eereleden. (Zie Jaarboek voor 1922, blzz. 30-39.) —
Openstaande plaatsen. 431-432. —
Benoeming der Commissie tot voorstelling van candidaten. 432..—
Voorstelling der candidaten. 538. —
Verkiezing. 634-635. — Bekrachtiging door den Koning. 856.
Liederen van Dokkum. 321.

253-264.

Lijkrede op het graf van Baron de Pauw.

Aanteekeningen op Bredero. Wie
is JacobBarthout Feris-soon? Renier
Telle en Bredero. Wie is de rederijker met kenspreuk " Wie genoeght "? Lezing door Mr. L. WIL-

Limborch. Zie op Fragmenten II.
Luik. Zie op Société.
Lusthof (Friesche). Zie op Bibliographie.

435-437.

LEMS. 318 en 441-453.
Toponymische Kleinigheden. 1.
Astanetum in Vlaanderen. — 2. De
Vlamingstraat te Brugge. — 3. Het
begrip bodem in namen. Lezing
door Prof. Dr. J. MANSION. 536 en

M
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Schenkt boe-

ken. 766.

557-565.
Het ontstaan van het modern
Tooneel in de oude Nederlanden.
De oudste vermeldingen in de Rekeningen. Lezing door Prof. Dr. VAN
PUYVELDE. 857 en 909-952.
Reinaerdiana. Lezing door M. L.
WILLEMS. 1067 en 1095.
-- COMMISSIE VOOR ONDERWIJS :
De Volksvergelijkingen in de
school. Lezing door Kan. AM. JOOS.

Mededeelingen (Letterkundige),

Door Dr. VANDEVELDE, over Handboek van het Hoefbeslag, door FR.
HERMANS. 17.
—Door G. SEGERS over Openbare

20-21 en 39-51.
De School en de Omgeving. Wetenschappelijke proefnemingen op
de leerlingen. -- Verachterden en
Meestbegaafden. Lezing door G.
SEGERS. 536 en 567-591.
Het verbeteren van letterkundige
opstellen. Lezing door Kan. AM.
Joos. 774 en 809-817.
Hoe eene Taal voor eene andere
wijkt. Lezing door G. SEGERS. 858

en 861-866.
Lidmaatschap der Academie. STAAT
DER ACADEMIE. 1922. Werkende

betref-

fende aangeboden boeken :

--

Boekerijen. Vak- en Kinderbibliotheken. Leeszalen. Reizende Boekerijen. Practisch handboek, door JAN
VAN MEEL. 18.
Door Dr. M. SABBE Les drapelets de
pèlerinage en Belgique et dans les
pays voisins. Contribution a 1'iconographie et a l'histoire des pèlerinages, door EM. H. VAN HEURCK. 238.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS
over Leventjes door ARIE SANDEN.

317.
— Door den heer G. SEGERS, over Genovena van Brabant, door Vrouwe
COURTMANS, geboren BERGMANS.

317.
—Door den heer 0. WATTEZ, over
Onze Priester-Dichters, door E. H.
JORIS EECKHOUT. 624.

--•
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-- Door den heer F. V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, over Rapport sur les
mesures prises par les Allemands à
l' égard de l'industrie beige pendant
l' occupation. T. II : Id. Annexes et
planches hors texte. 625.
--- Door F. V. TOUSSAINT VAN BOE
10) Het Belgisch Ge--LAERover
meenterecht. Samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen; en 2o) Belgische Grondwet. Reglement van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, door K.
BRANTS. 832.
-- Door den heer G. SEGERS over Vertoog over den toestand der provincie Antwerpen in het jaar 1922.1064.
Meestbegaafden. Zie op School.
Micrographie. Zie op Brieven.
Microorganismen. Zie op Oekologie.
Molière herdacht. Lezing door Mr. L.
WILLEMS. 1072.
Monument Van Dale. De Academie verzocht plaats te nemen in het eerecomité. 771. -- De heer WATTEZ
neemt aan. 772.
Moretus. Zie op Jan Moretus.
Multatuli en de Vlamin gen.Lezing door
Dr. J. PERSYN. 777 en 819-828.
Munchen. Zie op Akademie.
Muziekfeest (Nationaal). De Academie
om haar toetreding verzocht. De
heer WATTEZ aanvaardt. 627.

N
Namenkunde. Zie op Kleinigheden 3.
Nederlandsch. Zie op Onderwijs.

0
Oekologie der microorganismen met
bijzonderheden betreffende Java,
door Dr. PAUL VAN OYE. Z. Versl.

en Meded. jg. 1921, blzz. 66 en
161-163. -- De verhandeling opgenomen. 361-393.
Of : Voegwoord of. Z. op Wedstrijden.
Onderwijs in het Nederlandsch. Voorstel Kan. MULDERMANS. 774.
Ontstaan (Het) van het modern Tooneel in de oude Nederlanden. De
oudste vermeldingen in de Rekeningen. Lezing door Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE. 857 en 909-952.
Opstellen. Zie op Verbeteren.
Oud-strijders. 1080.

P
Paaschspel (Een Roeselaarsch) uit de
XVIIIe eeuw. Lezing door Prof.
Dr. LOD. SCHARPÉ. 244, 630, 835836, 963-964.
Pachomius. Zie op Fragmenten III.
Padua. Zie op Hoogeschool.
Pasteur : Bij den honderdsten verjaardag van L. Pasteur. Lezing door
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
1088 en 1173-1193.
Peertsdemerstraat. Zie op Pierts.
Peertshuis. Zie op Pierts.
Periodiciteit (Over de) van het menschelijk bestaan. De volkerenwet van
Bruck en de Lotsbestemming der
Natiën. Aan de Academie ter uitgave aangeboden. 773. --- Verslag. 773.
Peterborough. Zie op Bijdrage.
Pierts : Die Pierts. Topographische,
taal- en geschiedkundige Aanteekeningen over en om Het
Peertshuis in de Peertsdemerstraat, te Hasselt. Door Dr. JAN
GESSLER. (Zie Vers!, en Med. 1921,
blz. 964, kol. II.) De verhandeling
opgenomen. 149-193.
Plantin. Zie op Humanistenkring.
Prijsvragen. Zie op Wedstrijden.

1244 Pro Academia. Zie op Fonds,
Proefnemingen. Zie op School,
Psalmboek. Zie op Bijdrage.

Q
Quellyn. Zie op Erasmus....

R
Redactie. Zie op Tijdschriften.
Rede bij het afsterven van EDW. GAIL-

Rijksuniversiteit te Groningen. Schenkt
boeken. 766.

Roman van Limborch. Zie op Fragmenten II.
Rome. Zie op Accademia.
Rotterdam. Zie op Bibliotheek.
RUILDIENST : RUILING VAN DE Verslagen en Mededeelingen EN ANDERE
UITGAVEN DER ACADEMIE, TEGEN
TIJDSCHRIFTEN.
Voor de Boe-

kerij der Academie ontvangen tijdschriften : 12, 235, 316, 429, 527,
623, 768, 832, 855, 957, 1064, 1079.

LIARD, bestendigen secretaris der
Acad., door 0. WATTEZ. 839-844.
REGEERING : BELGISCHE REGEERING

(Ministeriën : van Wetenschappen
en Kunsten; -- van Landbouw ; —
van Nijverheid en Arbeid ;
van
Justitie; van Landsverdediging).
Schenkt boeken. 11, 233, 313, 427,
525, 621, 765, 853, 1059, 1077.
Regeering (Nederlandsche).Schenkt boeken. 314, 623.

Regeering (Over de) der voorzetsels
in Mnl. teksten. Lezing door J.
JACOBS. 962 en 967-984.

Reinaerdiana. (Zie Versl. en Med. jg.
1920, blzz. 1118-1119.) IV. Het
Reynaert- Volksboek van 1614. —
V. Seger van Dort en zijne Reinaert-bewerking. — VI. Erasmus
Quellyn de Jongere en de Reinaert.
— VII. Het Leven van Joannes Florianus, vertaler van den Reinaert.
Lezing door Mr. L. WILLEMS. 1067
en 1195-1233.
Reinaert- Volksboek voor 1614. 1067.
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN. Zie op Zit-

penningen.
Renier Telle. Zie op Aanteekeningen.
Reukbeelden : a) In Vondels Werk;
b) In den Volksmond. — De Reuk :
a) bij den Mensch; b) in de Dierenwereld; c) in de Geschiedenis. Lezing door G. SEGERS. 860 en 867-907.

S
SALSMANS-FONDS. Jaarlijksch verslag. 251.
-- PRIJSVRAAG VOOR 1922. VERSLAGEN
VAN DEN KEURRAAD. 549-551. —
Het antwoord aan de Academie teruggezonden. 856. — Naar de Cornmissie van het Salsmans-Fonds verzonden. 962. -- Beslissing der Cornmissie. 1086.
-- Benoeming van een lid der Commissie
tot vervanging van EDW. GAILLIARD. 962 en 964. -- Id. tot vervanging van Dr. Hugo Verriest.
1085 en 1086.
School (De) en de Omgeving. Wetenschappelijke proefnemingen
op de leerlingen. — Verachterden en Meestbegaafden. Lezing

door G. SEGERS. 536 en 567-591.

Schrijftaal (De « middelnederlandsche ») in haar verband met de

«middelne derlandsche» spreek-

taal. Lezing door J. JACOBS. 433 en

485-524.

Schrijf- en Spreektaal (De « Mid-

delnederlandsche »). Lezing door
J. JACOBS. 2-i6 en 287-311.

Secretaris (Bestendige) : Vervanging

van den heer EDW. GAILLIARD. Inlichtingen daaromtrent. 964.—Voorstelling der candidaten. 1071.

-
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Seger van Dort. 1067.

Shakespeare. Studie door TACO H. DE
BEER aan de Academie ter opneming
in de Versl. en Meded. aangeboden.
535..-- De studie aan Prof. LOGEMAN 's oordeel onderworpen. 536.
Zijn verslag. 773.
Besluit. 773.
Société de littérature wallonne, te Luik.
Schenkt boeken. 766.
Société des Nations. te Geneve. Schenkt
een boek. 1078.
Soldaat. Zie op Hulde....
Spelling (Vereenvoudigde). 1081.
Spieghel der Sonden. Zie op Fragmenten.

Spraakkunst (Over Nederlandsche).
Nota door Dr. L. GOEMANS. 319.
Spreektaal. Zie op- Schrijf- en Spreektaal.

Sprokkelingen (Lexicographische).
Vervolg op Versl. en Med. 1921,
blzz. 915-928.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE :
- 7. Cauteel. Aant. door Mr. L. WILLEMS. 269-272.
--- 8. Gheaffaitiert ende vermiet. Id.

272-274.
--- 9. Letten. Id. 274-276.
- 10. Aieren. Id. 277-283.
-- 11. Huustra p pelinghe. Id. 283-284.
^- 12. Lantstichter. Id. 284-285.
13. Beddedecker. Id. 286.
Stadtbibliothek, te Bremen. Schenkt een
boek. 953.

Standaard (De) Naamlooze Vennootschap. Schenkt een boek. 622.
Starter. Zie op Bibliographie.
Strijdersbond (Nationale). Noodigt de

Academie uit tot de Betooging van
den Onbekenden Soldaat. 1067.
Suro. Zie op Fragmenten III.
Verst.

1922

T
Taal (Gewestelijke). Zie op Gebruik.
Taalstad. Zie op Bibliographie.
TALEN (MODERNE) : Proef over de mo-

derne talen (wet van 12 Mei 1910).
Jury 1922. De heer Minister
verzoekt de Academie candidaten
aan te duiden voor het voorzitterschap van de Jury. 1070. Aangewezen candidaten. 1070.
Talenkennis (De) van Plantin's Dochters. Mededeeling door Dr. MAUR.
SABBE. 243.
Tasso-vertaling van Vondel. 13.
Te Deum. Op 21 Juli. 833.
Op 27

Nov. 1079.
Telle. Zie op Aanteekeningen.
Tijdschriften door de Redactie aan de

Academie aangeboden. 12, 235, 316,
429, 527, 623, 768, 832, 855, 957,
1063, 1079.
Tijdschriften door de Regeering aan de
Academie aangeboden. 11, 234, 314,
427, 526, 622, 765, 831. 854, 953,
1060, 1077.
Toespraak bij het openen der plechtige
vergadering. 745 en 752-764.
Tooneel. Zie op Ontstaan.
Tooneelletterkunde
(Driejaarlijksche
prijs voor Nederlandsche). 22e tijd-

vak 1919-1921. Benoeming der Jury.
856.

LI
Université d' Aix en Provence. Schenkt
boeken. 526.
Universiteitsbibliotheek, te Lund (Zweden). Schenkt boeken. 314.
Universitetets (Kung1.) i Uppsala Bibliotek. Schenkt boeken. 234.

V
VAN DEVEN-HEREMANS-FONDS,
Jaarlijksch verslag. 249.
82
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Verachterden. Zie op School.
Verbeteren (Het) van letterkundige
opstellen. Lezing door Kan. AM.
Joos. 774 en 809-817.
Verblijfkosten. Zie op Zitpenningen.
Vereeniging " Vlaamsch Geneeskundig
Tijdschrift ".'Schenkt een boek. 234.
Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg. Schenkt een
boek. 854.
Vereinigung vissenscha f tlicher Verleger,teBerlijn. Schenkt een boek. 854.
Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal. Schenkt boeken. 622.
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTIGE). De heer Dr. FR. VAN CAUWELAERT aanvaardt als feestrede-

naar op te treden. 236. Vaststelling van het programma. 537.
VERGADERINGEN DER ACADEMIE. Data
der Maandelijksche vergaderingen.
Zie bovenaan het Register van Zaken.
Verscheidenheden (Kleine). Vervolg
op Vers!. en Meded. 1921, blzz.
955-956.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE.

- 541. Afteeckenen en Aftrekken. Aant.
door EDW. GAILLIARD. 52.
- 542. Afdelven : Een wech afdelven.
Id. 52
-- 543. Aerdeboort, Aerdeboordt. Id. 86.
--- 544. Acht gheland syn, en vor (voor)
enen gheleghen syn of voren ligghen. Id. 87.
545. Achter ligghende wateringhen.
Id. 88.
- 546. Legher, belegheren en legheren.
Id. 194.
- 547. Achterland, Agterland. Id. 196.

-- 548. Beleed (Beleid). Id. 230.
-- 549. Beleder. Id. 231.
- 550. Belegeryng. Id. 231.
--- 551. Harapen. Id. 232.
- 552. Interdictie : Met interdictie. Id.
252.
- 553. Duergaende persoonen. Id. 252.
- 554. Exploicteur, exploiteur. Id. 312.
-- 555. Beloopen. Id. 360.
-- 556. Groeijenswaerde, groenswaerde.
Id. 360.
- 557. Invloge en Zandtvloghe. Id. 394396.
- 558. Kreke, creke, creecke. Id. 396.
- 559. Bloot land. Id. 434.
-- 560. Land (dat) bloot (is) van den
houte. Id. 438-440.
- 561. Bloot-landt ofte braecke. Id. 440.
- 562. Over half land, voor half land.
Id. 454.

Ten halfven grachte. Id. 455.
- 563. Groot van drien ghemeten. Id.
456.
- 564. Gheschote roede. Id. 456.
-- 565. Hemels breedde. Id. 482.
-- 566. Gheland. Id. 484.
- 567. Gheleghentheijt. Id. 484.
- 568. Bestreck. Id. 540.
- 569. Dweers laene. Id. 540.
- 570. Beloop. Id. 566.
- 571. Bestreck. Id. 592.
- 572. Grondere. Id. 592.
-- 573. Beterden (betreden) : Land beterden. Id. 618-619.
- 574. Beloop. Id. 620.
-- 575. Upgrachten. Id. 778.
- 576. Nedergars. Id. 778.
- 577. Gehult. Id. 818.
- 578. Baes (een voornaam). Id. 838.
- 579. Maet. Id. 838.
- 580. Couter lant. Id. 908.

-
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- 581. Gheboden ende vulboden. Id.
966.
-- 582. Landtboeck en Prysboeck. 10731076.
--- 583. Ho fwegh,Hofweg.Id.1091 -1092.
- 584. Bunder-boek. Id. 1137-1138.
- 586. Mateboeck. Id. 1138.
- 587. Hem (zich) gheneeren. Id. 1138.
-- 588. Zwaer (zwuer ryck man). Id.
1139.
--- 589. Onghelyc vromer ende solventer.
Id. 1139.
-- 590. Nieulant. Id. 1139.
--- 591. Moerdreve. Id. 1140.
-- 592. Coppelen deen an dandere. Id.
1140.
- 593. Dal, Dellinghe. 1140.
--- 594. Scakelen in... Id. 1194.
-- 595. Paelghenoot. Id. 1194.
596. Potre. Id. 1234.
-- 597. LI ytputten. Id. 1234.
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. De wensch tot vervlaamsching, vroeger herhaaldelijk door
de Academie uitgesproken, wordt
vernieuwd. 965.
Videnskaps - Selskapet, te Kristiania.
Schenkt boeken. 766.
Vlaamsch in Bestuurszaken. Brief aan
den heer Minister en aan de leeraars
in Nederlandsche taal aan athenea
en colleges. 775.
Antwoord aan
den heer Minister. 958.
Wederantwoord der Academie. 959.
Vlamingstraat. Zie op Kleinigheden 2.
Voagie gedaen naer Canton.... in 17191721.
Handschrift uit de Boekerij
der stad Oostende. 237, 318, 627.
Voegwoord of. Zie op Wedstrijden.
Volksvergelijkingen (De) in de
school. Lezing door Kan. AM. JOOS.
20 -21 en 39-51.
Vondel. Zie op Gesprek.

Vondel : Heeft Vondel Zuid-Nederland
bezocht ? Lezing door Dr. M. SABBE.
244 en 265-268.
Vondel:Is Vondel in België geweest?
Lezing door G. SEGERS. 431 en
457-481.
Vondel, onze Vlaamsche Dante. Lezing door G. SEGERS. 23 en 53-85.
Vondel's Tassovertaling. Vergelijking tusschen het Hs. van St.Petersburg en dat van Oxford
naar Canto I, str. 1-5. Lezing door
Dr. L. SIMONS. 965 en 985-1018.
Voorzetsels. Zie op Regeering.

w
Wapenschouwing. De Academie uitgenoodigd tot de wapenschouwing op
8 April te houden. 430.
Wedstrijd (Driejaarlijksche) voor Nederlandsche Tooneelletterkunde :
21e tijdvak (1919-1921). Benoeming
van de Jury. 245.
WEDSTRIJDEN VOOR 1921. Een antwoord te laat ingezonden. 14, 527.
WEDSTRIJDEN VOOR 1922.
✓ VERSLAGEN DER KEURRADEN :
1 0) Klankleer van het Hollandsch

dialect in de middeleeuwen. Verslagen door de HH. VERCOULLIE, GOEMANS en SIMONS. 541-542, Niet
bekroond. 631, 747.
20) Een vakwoordenlijst van de
Hoppeteelt, met opgave van Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen. Verslagen door de HH.
VERCOULLIE , VANDEVELDE en
TEIRLINCK. 543-548.
Bekroond.
631, 747.
Het antwoord teruggezonden. 1080.
WEDSTRIJDEN VOOR 1923 EN VOLGENDE JAREN. 776, 836.
*** Ingekomen prijsantwoorden : 1923.
--- Geschiedenis der kinderliteratuur in
de Nederlanden tot en met 1900.

-
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961. Keurraad. 1087. Middel- en
Nieuwnederlandsch : voegwoord of
1080.

Keurraad.1087.
" Wie ghenoecht ". Z. o. Aanteekeningen.
Woordafleiding. Z. op Klankleer : Heeft
de klankleer...?
Woordenlijst (Een chemische). Zie op
Bijdrage tot den Vakwoordenschat,

Z
ZITPENNINGEN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN. Het ontwerp van het Kon.

Besluit moet aan de goedkeuring
van den Minister van Financiën
onderworpen worden. 13.
Zuiddorpe. Zie op Monument.
Zuid-Nederland. Zie op Vondel.

II. - WOORDREGISTER.
Achter ghelant syn. 87.
Achterland. 196.
Achter-ligghende wateringhe. 88.
Aerdeboordt. 86.
Aerdeboort. 86.
Afdelven. 52.
Afteeckenen. 52.
Aftrekken. 52.
Agterland. 196.
Aieren. 277-283.
Ambachten. 1134.
Baes (een voornaam). 838.
Beddedecker. 286.
Beleder. 231.
Beleed. 230.
Belegertheyt. Zie op Legher.
Belegeryng. 231.
Belegheren. 194.
Beleghertheyd. Zie op Legher.
Beleid. 230.
Beloop. 566 en 620.
Beloopen. 360.
Bestreck. 540 en 592.
Beterden (betreden). 618-619.
Bloot land. 434.
Bloot-landt ofte Braecke. 440.
Braecke. 440.
Breedde. 482-483.
Bunder-boeck. 1137.
Cauteel. 269-272.
Coppelen deen an dandere. 1140.
Couter lant. 908.
Creecke. 396.
Creke. 396.

Dal, Dellinghe. 1140.
Dellinghe. 1140.
Drien ghemeten. 456.
Duergaende persoonen. 252.
Dweers laene. 540.
Exploicteur, exploiteur. 312.
Gehult (znw.). 818.
Gheaffaitiert ende vermiet. 272-274.
Gheboden ende vulboden. 966.
Gheland. 484.
Ghelant syn. 87.
Gheleghen syn. 87.
Gheleghentheijt. 484.
Gheneeren. 1138.
Gheschote roede. 456.
Grachte. Zie op Ten halfven grachte.
Groeijnswaerde. 360.
Groenswaerde. 360.
Grondere. 592.
Groot van drien ghemeten. 456.
Harapen. 232.
Hem (zich) gheneeren. 1138.
Hemels breedde. 482-483.
Hofwegh, Hofweg. 1091-1092.
Huustrappelinghe. 283-284.
Interdictie : Met interdictie. 252.
Invloge en Zandvloghe. 394.
Kerssen van den ambachten. 1134.
Kreke. 396.

1250 Laene. 540.
Land. Zie op Bloot land.
Land beterden. 618-619.
Landtboeck en Prysboeck. 1073.
Landt (dat) bloot (is) van den houte.
438-440.
Lant. 908.
Lantstichter. 284-285:
Legher. 194.
Legheren. 194.
Letten. 274-276.

Sakkerdaan.1134.
Samoreus. 1135.
Sander. 1134.
Scakelen in.... 1194.
Schaat, schate. 1135.
Schate. 1135.
Schaveelen. 1136.
Schaverdijnen. 1135.
Schavuit. 1135.
Solventer. 1139.
Ten halfven grachte. 455.

Maet. 838.
Mateboeck. 1138.
Moerdreve. 1140.
Mouwen. 1133.
Nedergars. 778.
Nieulant. 1139.
Onghelyc vromer ende solventer. 1139.
Oscaha. 1081.
Over half land, voor half land. 454.
Paelghenoot. 1194.
Persoonen. Zie op Duergaende persoonen. 252.
Polre. 1234.
Prysboeck. 1073.
Roede. 456.

Uisge-beatha. 1081.
Upgrachten. 778.
Uytputten. 1234.
Vermiet. 272-274.
Versette mouwen. 1133.
Voor half land. Zie op Over half land.
Vor enen gheleghen syn. 87.
Voren ligghen. 87.
Vromer. 1139.
Vulboden. Zie op Gheboden.
Wateringhen. 88.
Wech afdelven. 52.
Zandtvloghe. 394.
Zwaer (zwaer rijck man). 1139.

III. — PERSONEN.
C

A
Acquoi (Mr. J.). Schenkt een boek. 527.
Adriaensen. Zie op Arie Sanden.
Adriaensen (A.), te Hoogstraeten. Schenkt
een boek. 428.

B
Ballini (A.). Zie Register van Zaken op

Hoogeschool.
BARBIER (Dr. KAREL). Schenkt aan de

Academie een som van 50000 fr. 13,
'236, 426. Woont de plechtige verga d ering bij. 741.
BEER (TACO H. DE). Zie Register van
Zaken op Shakespeare.
BELPAIRE (Mej. M.). Tot werkend lid
verkozen tot vervanging van EDW.
GAILLIARD. 859.
-- Lid van den keurraad : Kinderliteratuur. 1087.
BEERNAERTS (E. H.), bestuurder van den
" Tooneelgids " te Brussel. Voorgesteld als lid van de Jury voor den
driejaarlijkschen wedstrijd voor NederlandscheTooneelletterkunde 245.
Zijn benoeming. 856.
-- Schenkt boeken. 428.
Bierses (Mr. Arnold). Zie op Frère (J.).
Brants (K.), te Brussel. Schenkt boeken.
832.
Bruyker (Christoffel de). Zie op Vandevelde (Register van Personen) en op

Bijdrage tot den Vakwoordenschat.
-- Schenkt een boek. 526.
Buschmann (J. E.) te Antwerpen. Schenkt
een boek. 234.

Castelein (R.), te Genval (Park). Zendt
een tekst in voor de Brabanconne.
958.
CAUWELAERT (FR. VAN), briefwisselend
lid. Bericht dat hij op de Plechtige
Vergadering van 2 Juli zal handelen
over Taal en Volk. 432. — Korte
inhoud zijner rede. 746-747.
CEULENEER (Prof. AD DE), werkend
lid. Tot verslaggever aangesteld over
de verhandeling van Dr. SCHUYTEN : Over de Periodiciteit... Zie
op Periodiciteit.
— Afgevaardigde der Kon. Vl. Acad.
bij de viering van het 150-jarig bestaan der Académie royale de Belgique. 21.
— Woont de lijkplechtigheid van den
heer GAILLIARD bij. 829.
Woont het Te Deum bij. 833 en 1080.
— Schenkt boeken. 623, 766, 831.
Clercq (De). Zie Reg. van Zaken op

Boudewijn.
COLASSIN (HENDRIK), voorzitter van de

Kon. Tooneelmaatschappij " De
Morgenstar " te Brussel. Voorgesteld als lid van de Jury voor den
driejaarlijkschen wedstrijd van NederlandscheTooneelletterkunde.24 5.
-- Zijn benoeming. 856.
Coopman (H.) Thz. Schenkt boeken. 1062.
CORSWAREM (Ridder PAUL DE). Bekroond door de Academie. 749. —
Zendt het bekroonde antwoord terug. 856.
Cort (A. de). Schenkt een boek. 1063.
COUSSEMACKER (FEL. DE). Hulde hem
op de plechtige vergadering gebracht. 750.
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D
DAELS (Prof. Dr. FRANS), briefwisselend
lid. Voorgesteld als jury-lid voor

den Geneeskundigen Dienst bij het
leger. 534.
Delobbe (H.). Zie het Register van Zaken op Wapenschouwing.
Delpire (H. L.), te Schaarbeek. Schenkt
boeken. 315.
Denyn (Jef). Zie Register van Zaken op
Jubelfeesten.

E
Eeckhout (Joris). Schenkt een boek. 768.

F
FIERENS (A.). Hulde hem op de plech-

tige vergadering gebracht. 750.
Fierens (W e A.) Schenkt een boek. 623.
FLOU (K. DE), werkend lid. Woont de
lijkplechtigheid van den heer GAILLIARD bij. 829. -- Neemt op zich
het Levensbericht van den heer
GAILLIARD te schrijven. 830.
Foncke (Dr. Rob.), te Mechelen. Schenkt
een boek. 315.
Frère (J.). Om een mededeeling verzocht
nopens een door hem ontdekt handschrift. 770. ^-- Hij aanvaardt. 770.

G
GAILLIARD (EDW.), bestendige secretaris. Zijn afsterven te Brugge op
29 Juli. 829. Hulde hem gebracht
door den heer 0. WATTEZ, bestuurder. 830. Een brief van rouwbeklag zal aan Mevr. GAILLIARD gestuurd worden. 830. --- De heer
K. DE FLOU neemt op zich het Levensbericht van den afgestorvene te
schrijven. 830. -- Zijn Lijkrede door
den heer WATTEZ. 839-844.

Gailliard (Mevr. We Edw.). Schenkt boeken. 1063.
Geerebaert S. J. (E. P. A.), te Brussel.
Schenkt boeken. 315, 428, 1063.
Gessler (Dr. Jan), te Hasselt. Zie Register
van Zaken op Pierts.
Schenkt boeken. 316, 428, 767.
Gheyn (Kan. Van den). te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. 234.
GOEMANS (Dr. L.). Tot onderbestuurder verkozen voor 1921. Goedkeuring der verkiezing. 6.
,-- Afgevaardigde der Kon. Vl. Acad. bij
de viering van het 150-jarig bestaan
der Académie royale de Belgique. 21.
-- Vervangt den Bestendigen Secretaris
in de April-vergadering. 425.
.-- Vertegenwoordiger der Academie op
de wetenschappelijke Vlaamsche
Congressen te Brugge. 770.
- Candidaat voor het lidmaatschap der
Commissie voor Geschiedenis. 535.
-- Zijn verkiezing. 776.
- Woont de lijkplechtigheid van den
heer GAILLIARD bij. 829.
- Tot commandeur in de kroonorde bevorderd. 830.
- Woont het Te Deum bij. 833.
Candidaat voor het voorzitterschap
van de Jury voor de Proef over de
moderne talen. 1071.
- Verkozen tot Bestuurder voor 1923.
1071.
- Voorgesteld als le candidaat voor de
plaats van Bestendigen Secretaris.
1071.
- Nota Over Nederlandsche Spraakkunst. 319.
- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 542.
GRUYTER (Dr. 0. DE), leider van het
Vlaamsche Volkstoneel te Gent.
Voorgesteld als lid van de Jury voor
den driejaarlijkschen wedstrijd van
Nederl. tooneelletterkunde. 246.

-
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Hende (Pater H. van). Schrijver van
Voagie.... 237.
Hermans (Fr.). Schenkt een boek. 11.
Heurck (Em. H. van). Schenkt een boek.
234.
Hildebrand (E. P.) 0. M. C. Zie Register
van Zaken op Voagie...
HONDT (G. D'), afgevaardigde der regeering bij de Jury van den Beernaertprijskamp (5e tijdvak : 1920-1921).
633. -- Schenkt boeken. 1063,
1078-1079.
Honoratus van Hende (P.). Zie Reg. van
Zaken op Voagie...
HOONACKER (Prof. A. van). Candidaat
voor het Lidmaatschap der Commissie voor Geschiedenis. 857.
Huybers (Dr. H. F. M ). Schenkt een
boek. 527.

I
Iseghem (André van). Stelt voor dat een
handschrift, berustende in de Boekerij der stad Oostende, en getiteld
" Voagie gedaen naer Canton... in
1719-1721 ", in de Versl. en Med.
zou opgenomen worden. 237-318.

I
JACOBS (JoZ.), werkend lid.
Candidaat voor het voorzitterschap
van de Jury voor de Proef over de
moderne talen. 1070.
--- Lid van den keurraad : voegwoord
of. 1087.
Lezing : De " Middelnederlandsche "
Schrijf- en Spreektaal. 246 en 287311.
Lezing : De " middelnederlandsche "
Schrijftaal in haar verband met de

433 en 485-524.
--- Lezing : Over de Regeering der voorzetsels in Mnl. teksten. 962 en
967-984.
wegher (E. H. A. de), Zijn medewerking
aan het bekroonde prijsantwoord
over Hoppeteelt. 632, 748.
Jannet (Ch.). Schenkt boeken. 316.
JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
^- Benoemd tot lid der Commissie voor
Rekendienst. 245.
-- Lid van den keurraad : Kinderliteratuur. 1087.
Brengt hulde aan de nagedachtenis
van Baron de Pauw. 430.
-- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd van het SALSMANS-FONDS over Liturgische boeken. 549-550.
-- Lezing : De Volksvergelijkingen in
de School. 20-21 en 39-51.
-- Lezing : Het verbeteren der letterkundige opstellen. 774 en 809-817.

K
Kerchove de Denterghem (Graaf de),
gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Schenkt een boek. 623.
Kleintjes (Jos.) S. J. Schenkt boeken. 429,
527, 623, 867.

L
Lamerant (E. H. G.), te Veurne. Schenkt
boeken. 429.
Lamotte (E. H. Alf.). Schenkt een boek.
1079.
LINDEMANS (Dr. JAN). Zijn antwoord op
de prijsvraag over Hoppeteelt bekroond. 632, 747. Aanvaardt het
voorstel van den heer A. QUICKE,
het niet bekroond antwoord met het
zijne te vergelijken. 771.

1254 -Lindemans (Paul). Zijn medewerking aan
het bekroonde prijsantwoord over
Hoppeteelt. 632, 748.
LOGEMAN (Prof. Dr. H.). Verzocht verslag uit te brengen over de studie
over Shakespeare door den heer
TACO H. DE BEER ter uitgave aangeboden. 536. -- Zijn verslag. 773.
Loontjens, kantonaal schoolopziener.
Brief over het gebruik der gewester
lijke taal in onze scholen. 858. Aan de dagorde derCommissie voor
onderwijs gebracht. 858. - Bespreking. 1068-1070.

M
MANSION (Prof. Dr. J.), werkend lid.
Brengt, als secretaris der Commissie
voor Geschiedenis, verslag uit over
de vergaderingen der Commissie. Zie
op Commissiën, III.
Lid van den keurraad : voegwoord
of. 1087.
Lezing : Toponymische Kleinigheden.
1. Astanetum in Vlaanderen. 2. De Vlamingstraat te Brugge. 3. Het begrip bodem in namen.

536 en 557-565.
Meel (Jan van). Schenkt een boek. 235.
Mennekens (Jef). Schenkt een boek. 768.
MEULEN (JEF VAN DER), toonkundige te
Gent. Neemt aan als verslaggever
voor den Boury-Prijskamp op te treden. 13. - Zijn verslag. 553-556.
Mierlo (E, P. J. van) jun. S. J. Schenkt
een boek. 316.
MONTEYNE (LOD.), letterkundige te Antwerpen. Voorgesteld als lid van de
Jury voor den driejaarlijkschen wed,
strijd voor Nederl. Tooneelletterkunde. 245. - Zijn benoeming. 856.
MULS (Mr. J.). Tot briëfwisselend lid
verkozen. 634, 749. -- De verkiezing
bekrachtigd. 856.

MUYLDERMANS (Kan. Dr. J.), werkend lid. Stelt voor de Regeering en de schooloverheden te verzoeken maatregelen te nemen opdat
het onderwijs van het Nederlandsch
behoorlijk worde gegeven. 774. Het voorstel uitgebreid en aanvaard.
775. - Brief dienaangaande. 775.
r- Letterkundige mededeeling over een
boek van ARIE SANpEN. 317.
-- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd van het SALSMANS-FONDS over Liturgische boeken. 550-551.
Wenscht den heer Is. TEIRLINCK
geluk bij het verschijnen van de
laatste aflevering van zijn Idioticon.
1082-1084.
- Lezing : Historie van Sieur Anneessens. 20 en 1'97-226.
- Schenkt boeken. 314, 427, 623, 767,
831, 954, 1060.

N
Noordhoff (N. V. Erven P.). te Groningen. Schenkt een boek. 855.
Nuffel (P. van). Schenkt een boek. 855.

0
O'Flanders (A.). Schenkt een boek. 855.
Oye (Dr. Paul van). Verzoekt de uitgaven
der Academie te zenden aan een of
meer wetenschappelijke inrichtingen
in Nederlandsch-Indië. 769.
Schenkt boeken. 11, 235, 316, 526
855, 1079.
- Zie Register van Zaken op Uekologie
en Euglenaceae.

P
Paqay (E. H. J.). Schenkt boeken. 429.
PAUW (Baron NAPOLEON DE), werkend lid. Zijn afsterven te Gent op

- 1255 8 April 1922. 425. --- Hulde hem
gebracht door Prof. J. VERCOULLIE. 426. --- Een brief van rouwbe
klag zal aan Mevrouw de Baronnes
DE PAUW gezonden worden. 426.
Zijn Levensbericht. 426-857. Lijkrede op het graf uitgesproken
door Prof. J. VERCOULLIE. 435-437.
Hulde hem op de plechtige vergadering gebracht. 750.
PERSYN (Dr. J.), werkend lid. Voorgesteld als lid van de Jury voor den
driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche tooneelletterkunde. 245.
--- Lezing :Multatuli en de Vlamingen.
777 en 819-828.
Poelman (Theod.). Zie de Mededeeling
van Dr. M. SABBE, over De talenkennis van Plantin's dochters. 243 ;
en Uitden Humanistenkring rondom Plantin. 253-264.
Prims (Floris). Schenkt een boek. 527.
PUYVELDE (Prof. Dr. LEO), werkend
lid. Benoemd tot lid van de Jury
voor den Beernaert-prijskamp. 22.
Zal de Academie vertegenwoordigen
op het 7de eeuwfeest der Kot. Hoogeschool van Padua. 430.
-- Lezing. Het ontstaan van het modern

Tooneel in de oude Nederlanden.
De oudste vermeldingen in de Rekeningen. 857 en 909-952.

Q
QUICKE (A.). Stelt zijn niet bekroond
prijsantwoord over Hoppeteelt ter
beschikking van den prijswinnaar.
771.

R
ROELS (0.). Lid van den keurraad voor
den wedstrijd van het Boury-Fonds
voor 1922. 552. - Zijn verslag.

552-553.

Ronse (Herman), eere-bestuurder der Hofbouwschool te Gent. Schenkt boeken aan de Academie. 11-12.
Ruts (E. H. C.), pastoor van het Gasthuis
te Diest. Schenkt een boek aan de
Academie. 12.

S
SABBE (Dr. M.), werkend lid,
Voorgesteld als lid van de Jury voor
den driejaarlijkschen wedstrijd voor
Nederl. tooneelletterkunde. 245.
Vestigt de aandacht der Academie op
een door den heer J. FRÊRE te Tongeren ontdekt handschrift. 770.
- Tot werkend lid verkozen tot vervanging van Baron N. DE PAUW. 538.
-- De verkiezing bekrachtigd. 772.
Candidaat voor het lidmaatschap , der
Commissie voor Geschiedenis. 857.
Zijn verkiezing. 964.
- Candidaat voor het lidmaatschap der
Commissie voor Nieuwere taa1.1085.
-- Lid van den keurraad : Kinderliteratuur. 1087.
-- Letterkundige mededeeling over een
boek van EM. H. VAN HEURCK.
238.
✓ Mededeeling over De talenkennis van
Plantin's dochters. 243 en 253-264.
-- Lezing : Uit den Humanistenkring
rondom Plantin. 253-264.
- Lezing : Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht? 265-268.
- Lezing : Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige. 635 en 691740.
- Schenkt een boek aan de Acad. 11.
SALSMANS (P. J.) S. J.
Tot briefwisse
lend lid verkozen. 634, 749. - De
verkiezing bekrachtigd. 856.
Verkozen tot lid der Commissie voor
het Salsmans-Fonds. 1085 en 1086.
- Schenkt boeken. 831.

- 1256 Sanden (Arie) (PaterAdriaensen).Schenkt
een boek. 315.
Sano (Dr.). Voorgesteld als jury-lid voor
den Geneeskundigen Dienst bij het
leger. 534. Zijn benoeming tot
plaatsvervangend lid. 534.
Schaerlaekens (Jos.), te Leuven. Schenkt
een boek. 316.
SCHARPÉ (Prof. Dr. L.), werkend lid.
Benoemd tot lid van de Jury voor
den Beernaert-prijskamp. 22.
- Voorgesteld als lid van de Jury voor
den driejaarlijkschen wedstrijd voor
Nederl. tooneelletterkunde. 245.
- Voorgesteld als 2e candidaat voor de
plaats van Bestendigen Secretaris.
1071.
- Lezing : Een Roeselaarsch Paaschspel in de XVIe eeuw. 835-836,
963-964. '

Schuiten (Dr.). - Zijn protest tegen de
uitsluiting der Kon. Vl. Acad. uit
het Leescomiteit ter beoordeeling
van wetenschappelijke werken in
't Nederlandsch geschreven. 23 en
227-229.
- Zie ook Register van Zaken op Bijdrage en Periodiciteit.
--- Schenkt boeken. 1071.
SEGERS (G.), werkend lid. -- Brengt,
als secretaris der Commissie voor
Onderwijs, verslag uit over de vergaderingen der Commissie. Zie op
Commissiën, IV.
Candidaat voor het voorzitterschap
van de jury voor de Proef over de
moderne talen. 1071.
- Letterkundige mededeeling over een
werk van JAN VAN MEEL. 18.
- Id. over een werk van Vrouwe
COURTMANS. 317.
- Id.. over Vertoog over den bestuurlijken toestand der provincie Antwerpen in 1922. 1064.
Lezing : Vondel, onze Vlaamsche
Dante. 23 en 53-85.

- Lezing : Is Vondel in België geweest?
431 en 457-481.
- Lezing : De School en de Omgeving.
Wetenschappelijke proefnemingen
op de leerlingen. - Verachterden
en Meestbegaafden. 536 en 567-591.
-- Lezing : Gesprek met Vondel in 1917.
539 en 593-617.
Lezing : Hoe eene Taal voor eene
andere wijkt. 858 en 861-866.
Lezing : Reukbeelden : a) In Vondels
werken; b) In den volksmond. De reuk : a) Bij den Mensch; b) In
de Dierenwereld; c) In de Geschiedenis. 860 en 867-907.
-- Schenkt boeken. 315, 1060.
Sengers (G.). Schenkt boeken. 1063.
SIMONS (Dr. L.), werkend lid. - Voorgesteld als lid van de Jury voor den
driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche tooneelletterkunde. 245.
-- Benoemd tot lid van den Keurraad
voor de Brabangonne. 432. Zijn
verslag. 638-641.
Trekt zijn voorstel in Vondels TassoVertaling in de Versl. en Meded.
uit te geven. 13.
- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 542.
Lezing : Vonders Tassovertaling.
Vergel ijking tusschen het Hs. van
St.-Petersburg en dat van Oxford
naar Canto I, str. 1-5. 965 en 9851018.
STERCK (Dr. J. F. M.). Zie de lezing van
Dr. M. SABBE over Is Vondel in
Zuid-Nederland geweest? 244 en
Heeft Vondel Zuid-Nederland bezocht ? 265-268.
- Tot buitenlandsch eerelid verkozen.
635, 749. De verkiezing bekrachtigd. 856.
•- Schenkt boeken. 855.

-
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TEIRLINCK (HERM.). Tot werkend lid
verkozen tot vervanging van Dr.
HUGO VERRIEST. 1086.
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Verkozen tot lid der Commissie voor het
Saismans-Fonds. 962 en 964.
r-- Woont de lijkplechtigheid van den
heer Gailliard bij. 829.
- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd over de Hoppeteelt. 545-548.
Terlinck (Dr.). Voorgesteld als jury-lid
voor den Geneeskundigen Dienst bij
het leger. 534..-- Zijn benoeming
tot werkend lid der jury. 534.
Tière (Gezusters De). Schenken boeken
aan de Academie. 12.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.
V.), briefwisselend lid. Voorgesteld als lid van de Jury voor den
driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche tooneelletterkunde. 245.
- Zijn benoeming. 856.
--- Benoemd tot lid van de Jury voor den
Beernaert-prijskamp. 22.
^-- Letterkundige mededeeling over Rapports et Documents etc. 625.
Id. over 10) Het Belgisch Gemeenterecht en 20 Belgische Grondwet.
832.
- Spreekt aan de Academie den dank
uit van het Van Langendonck-Comiteit. 769.
Schenkt boeken. 855, 954, 1061.

VANDEVELDE (Prof. Dr. A.-J.-J.),
werkend lid. Candidaat voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Nieuwere taal. 1085.
- Zijn verslag als lid van den keurraad
voor den wedstrijd over de Hoppeteelt. 544.
Woont het Te Deum bij. 1080.
- Letterkundige mededeeling over een
Werk van FR. HERMANS. 17.
r Ter uitgave aangeboden verhandeling
(samen met CHRISTOFFEL DE BRUYKER, secretaris van het Chemisch
en Bacteriologisch Laboratorium der
stad Gent) : Bijdrage tot den Vak-

u
(P. FR.). Lid van den
keurraad voor den wedstrijd van
het Boury-Fonds voor 1922. 552.
- Zijn verslag. 556.

UYTTENHOVE

woordenschat. Een chemische woordenlijst. 89-148.
-- Lezing : De 27 eerste brieven van Antoni van Leeuwenhoek, den stichter
der micrographie. 321 en 322-359.
-- Id. : De Brieven 28 tot 52 van
Antoni van Leeuwenhoek. 630 en

645-690.
-- Id. De brieven n r 53 en 75 van Antoni van Leeuwenhoek. 963 en
1019-1056.
,-- Id. De brieven nr 76 tot 107 van Antoni van Leeuwenhoek. 1085 en
1093-1132.
Id. Bij den honderdsten verjaardag
van L. Pasteur (27 Dec. 1822-1922).

1088 en 1172-1193.
-- Schenkt boeken. 526, 831, 1078.
VERCOULLIE (Prof. J.), werkend lid.
Benoemd tot Bestuurder van de
klasse der Letteren van c Académie royale de Belgique. 15.
Brengt, als secretaris der Commissie
voor Mid delnederlandsche Taal,verslag uit over de vergaderingen der
Commissie. Zie op Commissiën, I.
-- Benoemd tot lid der Commissie voor
Rekendienst. 245.
-- Verkozen tot Onderbestuurder voor
1923. 1071.

-
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.-- Lid van den keurraad : voegwoord
of. 1087.
- Lijkrede uitgesproken op 12 April
1922, op het graf van Napoleon
Baron de Pauw. 435-437.
- Zijn verslag, als lid van den Keurraad
voor den wedstrijd over het Hollandsch dialect. 541.
- Id. voor den wedstrijd over de Hoppeteelt. 543-544.
Verwelkomt J. JACOBS in de Commissie voor Middelnederlandsche
taal. 834.
- Lezing : Heeft de klankleer bij de
woordafleiding uitgediend? 836 en
845-852.
- Lezing : Etymologisch kleingoed.
1081 en 1133-1136.
-- Schenkt een boek. 855, 860, 1078,
1087.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend
lid. Benoemd tat lid van de jury
voor den Beernaert-prijskamp. 22.
Voorgesteld als lid van de Jury voor
den driejaarlijkschen wedstrijd voor
Nederlandsche tooneelletterkunde.
Zijn benoeming. 856.
245.
- Candidaat voor het lidmaatschap der
Commissie voor Geschiedenis. 535.
- Candidaat voor het voorzitterschap
van de Jury voor de Proef over de
moderne talen. 1070.
- Verkozen tot ondervoorzitter der
Commissie voor Nieuwere Taal.
1085.
VERRIEST (Dr. HUGO), werkend lid.
Zijn verslag als lid van den keurraad voor den wedstrijd over-Liturgische boeken. 551.
- Zijn afsterven te Ingoyghem op 28
Oct. 1922. 1057. ^-- Afscheidsgroet
ten sterf huize door den heer WATDankTEZ uitgesproken. 1058.
betuiging der familie. 1081.
Voos (Dr. C. G. N. DE), buitenlandsch
eerelid. Schenkt een boek. 428.

Vreese (I. de), beambte aan de Academie.

Woont de lijkplechtigheid van den
heer GAILLIARD bij. 829.
r- Leest als wn. secretaris de verslagen
over vergaderingen der Academie.
853, 953, 1057, 1077.

W
WATTEZ (OMER), bestuurder der Aca-

demie voor 1922. Goedkeuring der
verkiezing. 6.
Brengt, als secretaris der Commissie
voor Nieuwere Taal, verslag uit
over de vergaderingen der Commissie. Zie op Commissiën, II.
Afgevaardigde der Kon. Vl. Acad. bij
de viering van het 150-jarig bestaan
der Académie royale de Belgique.21.
-- Benoemd tot lid van den Keurraad
voor de Brabangonne. 432. Zijn
verslag. 637.
- Woont de lijkplechtigheid van den
heer GAILLIARD bij. 829.
- Woont het Te Deem bij. 833.
- Belast zich met het opstellen van een
adres voor de Hoogeschool van
Padua. 320.
-- Uitgenoodigd op een voorbereidende
vergadering van het Vijfde internationaal Congres voor Geschiedenis
in 1923 te Brussel te houden. 432.
Vertegenwoordiger der Academie op
de wetenschappelijke Vlaamsche
Congressen te Brugge. 770.
- Vertegenwoordiger der Academie in
het eerecomité voor het Monument
Van Dale. 772.
Wenschtde heeren PERSYN en SABBE
geluk met hun verkiezing tot werkend lid. 538.
-- Verwelkomt Pater J. Salsmans, nieuw
verkozen briefwisselend lid. 830.
Letterkundige mededeeling over een
boek van E. H. J. EECKHOUT. 624.
- Zijn toespraak bij het openen der
Januari-vergadering. 6.

-
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-- Zijn toespraak bij het openen der
plechtige vergadering. 745 en 752764.
— Spreekt de Lijkrede uit van den heer
EDW. GAILLIARD, 2n bestendigen
secretaris der Academie. 839-844.
- Afscheidsgroet ten sterf huize van Dr.
HUGO VERRIEST. 1058.
- Dankrede. 1088-1091.
Weerd (H. van de). Zie Reg. van Zaken
op Landdekenaat.
Wiersum (E.), te Rotterdam. Schenkt
een boek aan de Academie. 12.
WILLEMS (Mr. L.), werkend lid. Benoemd tot lid der Commissie voor
Rekendienst. 245.
— Benoemd tot lid van den Keurraad
voor de Brabangonne. 432. — Zijn
verslag. 641-643.
— Verslaggever over de verhandeling
van Dr. SCHUYTEN : Over de Periodiciteit.:. Zie op Periodiciteit. 773.
-- Woont het Te Deum bij. 833 en 1080.

Lezing : De Bibliographie van Starter's Frieschen Lusthof. 19 en 25-38.
Lezing : Lexicographische Sprokkelingen, II. 242 en 269-286.
-- Lezingen : Aanteekeningen op Bre-

-

dero : Wie is Jacob Barthout Ferissoon ? Renier Telle en Bredero. Wie
is de rederijker met kenspreuk " Wie
genoeght "? 318 en 441-453.
— Lezing : Middelnederlandsche fragmenten. 629. I. Een onbekend fragment van den " Spiegel der Sonden ". 779-798. r II. Een nieuw
fragment van den roman van Limborch. 798-803. III. Fragmenten
van een codex, bevattend het " leven
van Sinte Pachomius " (in proza)
en andere stichtelijke lectuur (H.
Suzo enz.). 803-808.
— Lezing : Reinaerdiana. 1067 en 1195-

1233.
Lezing : Molière herdacht. 1072.

WINKEL (Dr. J. TE). Schenkt een boek.
1078.

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

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;
6) 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.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
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, bid den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent -- (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
in te zenden.

