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Vergadering van 16 Januari 1924.
Zijn aanwezig, de heer Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder,
Mr. L. WILLEms, onderbestuurder, en Dr. LEO GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren . K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. ADOLF DE
CEULENEER, GLTSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
Am. JOGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPI, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS, KAREL
VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN en Mej. M. E. BELPAIRE,
werkende leden ;
Pater JozEF SALSMANS S. J., briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen, de heeren : Dr. M. SABBE,
werkend lid, F. V. TOUSSAINT VAN BoELAERE, Mr. JozEF MITLS
en Senator A. CARNOY, briefwisselende leden.
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Decembervergadering. Het wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd.

*
**
Bij het openen der vergadering geeft de Bestendige Secretaris aan de Academie kennis van een brief van 7 Januari,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 14 December 1923, houdende bekrachtiging van de verkiezing der heeren
Prof. Dr. J. MANSION tot bestuurder, en Mr. L. WILLEms tot
onderbestuurder der Academie voor 1924.
De heer MANSION, richt tot de vergadering de volgende
toespraak :
ZEER GEACHTE MEDELEDEN,

Om een reeds eerbiedwaardig gebruik te volgen, moet de in
dienst tredende bestuurder eene korte toespraak houden, bij
wijze van welkomgroet en van bedanking. Fen welkomgroet,
ja ; want hoewel het vooral ouderen past een jongeren welkom
te heeten als hij in hun midden opgenomen wordt, toch mag ook
de jongere, die tot hooger ambt en zwaarder verantwoordelijkheid geroepen wordt, zijn blijheid te kennen geven om de taak
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die hem wordt toevertrouwd en met frisschen arbeidslust den
komenden strijd en inspanning begroeten. Ik ontveins mii
geenszins dat de plicht dien ik vandaag aanvaard ook tijdroovend en lastig kan zijn ; dat die niet alleen eer maar ook zwarigheid meebrengt. Maar tevens kan ik u verzekeren dat ik ter
wille van de Academie en van de verheven taak die ze te vervullen heeft, dien- last graag wil opnemen en die moeite gaarne
zal dragen.
Ook moet ik — en dit is mijne eerste en voornaamste verplichting — U allen van harte bedanken. Dat Gij mij, na zoovele
anderen, geroepen hebt om den eerepost van leider te bekleeden,
is een blijk van vertrouwen en van achting dat ik zeer op prijs
stel. Gelukkig staat uw nieuwe voorzitter niet alleen. i Wie,
zooals ik, een jaar lang het wijze beleid van een voorbeeldigen
Bestuurder van dichtbij heeft mogen volgen ; wie uit eigen ervaring weet wat de bedrijvigheid van een knappen en ijverigen
Bestendigen Secretaris voor het Academisch werk beteekent ;
wie daarenboven bijgestaan wordt door een Onderbestuurder die
zoovele blijken gegeven heeft van zijne toewijding aan de zaak
van ons Genootschap ; die kan niet anders dan dankbaar gestemd zijn en tegenover de Academie die hem onder zulke
omstandigheden verkoos en tegenover de leden van het vroeger
of tegenwoordig bestuur, die zoo krachtdadig werken of gewerkt
hebben om voor hem de taak lichter te makers.
Onze Academie is sedert den Wapenstilstand vooral bezig
geweest met herstellingswerk. En als wij terugzien op hetgeen
sindsdien verricht is, dan kunnen we trotsch zijn op de verkregen
resultaten. Maar we zouden verkeerd liandelen moesten wij den
blik steeds achterwaarts gericht houden. De toekomst ligt voor
ons met nieuwe vraagstukken, eischt van ons nieuwen arbeid en
nieuwen moed. Alleen reeds wat de wetenschappelijke vragen
van den dag betreft, kunnen we zonder valsche schaamte erkennen dat . het programma der Academie voor vernieuwing vatbaar
is en dat we ons niet hoeven te laten belemmeren door de begrippen die een twintigtal jaren geleden heerschende waren. Ik druk
den wensch uit dat al onze leden zich mogen aangorden tot deze
vernieuwing onzer werkzaamheden ; mogen vooral de jongeren
met frisschen moed en blijken arbeidslust zoowel de taak van
heden als het werk van morgen aandurven !
**
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering
Compte rendu du ye Congas international des Sciences historiques,
Bruxelles 1923.
Situation de l'Enseignement superieur donne aux frais de l'etat.
Annees 1913-1913.
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MANSION, bestuurder der Academie :
Oud-Gentsche Namenkunde. Bene bijdrage tot de kennis van het
Oudnederlandsch. l e gedeelte.

Door Prof. Dr. J.

Door den heer AL. WALGRAVE, briefwisselend lid :
Het Leven van Guido Gezelle, Vlaamschen Priester en Dichter.
Door Dr. P. J. BLOCK, buitenlandsch eerelid :
De « Camera obscura p met aanteekeningen. (Overdruk uit : Denieuwe Taalgids D, jg. 1924, afl. 1.)
Door Dr. P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid :
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door Prof. Dr. P. J.
Bum. Derde, herziene druk. Eerste deel. Leiden. z. j.
Door den heer J. FLAMME, Kapitein-Kommandant, Em. Banningstraat, te Elsene :
FLAmmE (J.). — Belgisch Congo. Beknopt geschiedkundig, economisch en aardrijkskundig overzicht. Voorbereiding tot de koloniale
loopbanen. Z. pl. of j.
Door den heer FRANS VAN DEN WEGHE, leeraar :
Ben ik een Landverrader f door FRANS VAN DEN WEGHE, leeraar

M. 0. Tilburg, 1924.
Door de Academie Royale de Belgique :
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et polltiques. 1923, nr" 7-11. — Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. 1923,
nos 7-10. — Klasse der Schoone Kunsten : Programma van den prijskamp voor 1927. — Memoires. Coll. in 8° T. XVIII, fasc. 5 : De i'origine du roman en France. La tradition antique et les elements du
roman, par M. WILMOTTE, membre de l'Academie
Door het Kon. Bata,viaasch Genootschap :
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Dl. LXIII,
Afl. 1 Juli-Sept. 1923.
Oudheidkundige Dienst van Nederlandsch-Indie :
Oudheidkundig Verslag 1923. l e en 2e kwartaal.
Namens den 4 Senatus Illustrissimus Studiosorum Groningae 1
Groningsche Studentenalmanak. 1924.
Door a Lunds Universitets-Biblioteket :
Acta Universitatis Lundensis. Nova Series. FOrsta avdelningen.
Teologi,... XVIII, 1922.
Lunds Unt'versitets Arsberlittelse. 1921-1922.
FOrellisningar och dvningar vid Kungl. Universitetet i Lund. Hostterminen 1922. Var-terminen 1923.

***
Voor den Aug. Beernaert.Prijskamp werden. ingezonden :

Door den heer KAREL VAN DEN OEVER, letterkundige, te Antwerpen :Het Rood Paard, door KAREL VAN DEN OEVER. Antwerpen, z. j.
Het Open Luik, door denzelfde. Id. 1922.
Schaduw der Vleugelen, door denzelfde. Id. 1923.
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Gotivruchtige Maanrijmen, door denzelfde. Nieuwe uitgave met een
voorwoord van MARNIX GYSEN. Id. 1923.
Het Inwendig Leven van Paul, door denzelfde. Castricum, 1923.
Door den heer PIET VAN ASSCHE, Kruishofstraat 239, te Antwerpen:
Guldentop. Zestiendeeuwsch verhaal door PIET VAN ASSCHE. Antwerpen, 1923.
De Doode en de wulpsche Vrouw, door denzelfde. Amsterdam, 1921.
Door den heer FRANS VERSCHOREN, Huis g Zonneweelde », te Edegem.
Vlaamsche Humor. Novellenbundel door FRANS VERSCHOREN. Amsterdam, z. j.
Door Mej. SYLVIA DE RIDDRR :
Mitje en andere verhaaltjes, door FIFI CATHE (SYLvIA Dr RIDDERJ.
Antwerpen, z. j.
Door den heer ALEXIS CALLANT, letterkundige te Gent :
Etsen en Schetsen, door ALEXIS CALLANT. Gent, 1923. (Hs : 1 ex.)
Door den heer JEF MENNEKENS, te Sint-Pieters-Jette :
Credo, door JEF MENNEKENS. Brugge, z. j.
Het Blijde Morgenlicht. Sprookjes, door denzelfde. Brussel, 1923.
De Bloeiende Tuin. Gedichten voor ooze Schooljeugd. Tweede
reeks. Btussel. z. j.
Door Dr. ALB. VAN DRIESSCHE, Vooruitgangstr. 1, te Sint-Niklaas
(Waal) :
VAN DRIESSCHE (Dr. ALBERT). Het glorielooze Lot. Nieuwpoort, 1923.
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Napels : Eeuwfeest der Hodgeschool. — Brief van
9 Juni 1923 waarbij de Rector Magnificus der Hoogeschool
van Napels de Academie uitnoodigt tot de plechtige herdenking van de zevenhonderdste verjaring van de stichting der
Napelsche Universiteit. De heer Prof. Dr. LEo VAN PUYVELDE
neemt aan de Academie op de plechtigheid te vertegenwoordigen.
2°) Congres : Internationaal Congres voor Aardrijkskunde.
— Brief van 15 November 1923, waarbij de heer AD. CATTAUI,
algemeen secretaris van het Inrichtingscomite van het Congres,
aankondigt dat het Congres in 1925 te Cairo zal gehouden
worden en geplaatst is onder de bescherming van de Union
Geograph,ique Internationale. De heer Prof. AD. DE CEULENEER
wordt voorloopig aangewezen om de Academie op het Congres
te vertegenwoordigen.
3°) Wetenschappelijke en geneeskundige afdeeling in de
Academie. — Brief van 26 December 1923, uitgaande van het

Bestuur van het Vlaamsch Natuur, wis- en geneeskundig Congres, en onderteekend door de heeren Dr. FRANS DAELS, algemeen voorzitter, en Dr. P. DE MAEYER, algemeen secretaris,
waarin mededeeling gedaan wordt van den wensch op het
Vlaamsch Natuur-, wis- en geneeskundig Congres van 12
Augustus 1923, te Antwerpen uitgesproken, « dat de Koninklijke_ Vlaamsehe Academie met wetenschappelijke en geneeskundige afdeelingen zou volledigd worden ».
De heer Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder, Mr. L. WILLums, onderbestuurder, en de heeren Prof. VERCOULLIE, Kan.
MUYLDERMANS en Prof. Dr. VERMEYLEN, worden belast bij de
Academie advies uit te brengen over den in den brief uitgesproken wensch.
4°) Monument J. II. van Dale te Sluis. (Zie Verslagen
,en Mededeelingen 1922, blz. 771) . — Omzendbrief uitgaande van
het « Bestuur van de Zeeuwsch-Vlaamsche Studentenvereeniging », waarin mededeeling gegeven wordt van het Eere-comite ingericht met het oog op de oprichting van een monument aan den geschied- en taalkundige J. H. VAN DALE, en
tevens een oproep gedaan, gericht tot alle Noord- en Zuid-Nederlanders, om mede te werken tot het verzamelen der noodige
fondsen, opdat nog in den loop van 1924 tot de uitvoering kunne overgegaan worden.
5°) Boury=prijskamp. — Voor den Boury-Prijskamp werden under kenspreuk Eva! 10 vaderlandsche liederen voor
het yolk ingezonden. Er was echter voor 1924 door het BouryFonds geen wedstrijd uitgeschreven, daar de jaren 1923-1926
besteed worden aan het uitgeven der vroeger bekroonde liedeTen. De Lien Vlaanische liederen voor het y olk die het onderwerp uitmaken van den eerstvolgenden prijskamp (voor 1928)
,dienen ingezonden voor 10 December 1927.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bibliographie. — Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt het volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Waren aanwezig : Is. TErRuNcK, voorzitter, K. DE FLOU,
Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, Prof. L. VAN PUYVELDE, Dr. L. G041VIANS, leden, Pater J. SALMANS S. J. hospiteerend lid, en Prof.
J. MANSION, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat :
1°) Aanteekeningen op Bredero : n° 4, Hartsgeheimen van
Bredero ; n° 5, Een werk van H. Spieghel? — Lezing door Mr.
L. WILLEMS.
De Commissie stelt voor deze bijdrage op te nemen in de
Verslagen- en Mededeelingen. — Goedgekeurd.
Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt ter
tafel het volgend verslag der morgenvergadering door de cornmissie gehouden :
Waren aanwezig de heeren : Kan. AM. Joos, Voorzitter,
Kan. MUYLDERMANS, Prof. A. DE CEULENEER, Dr. GOEMANS,
J. JACOBS, 0. WATTEZ, Dr. VAN DE VELDE, Dr. PERSYN, Prof.
Dr. L. VAN PuvvELDE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Nogmaals over Volksletterkunde en Volksonderwijs.
— Lezing door GUSTAAF SEGERS.
De Secretaris der Commissie verontschuldigt zich nogmaals
over Volksonderwifs en Volksletterkunde te handelen. Hij doet
daar het belang van uitschijnen, vooral op onze dagen, en beschouwt deze aangelegenheden onder nieuwe oogpunten.
De volksschrijver en de volksleeraar moeten een juist denkbeeld hebben van hunne taak; beiden moeten een lust en een
zegen zijn voor hun yolk; daarvoor is een rijpe geest en een
warm gemoed onontbeerlijk; de volksschrijver en de volksonderwijzer moeten hun yolk door en door kennen en liefhebben.
Aan de Academie wordt voorgesteld deze lezing in hare
Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Aangenomen.

**
DAGORDI3.
1°) Commissie voor Rekendienst. — Benoeming van drie
leden, welke samen met het Bestuur der Commissie van Rekendienst voor het jaar 1924 zullen uitmaken. Worden aangewezen
de heeren Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, Kan. AM. Joos en Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE.
2°) Plechtige vergadering van 1924. — De vergadering zal
gehouden worden op 6 Juli ; een buitenlandsch eerelid zal verzocht worden om de feestrede te houden.
3°) Minister Aug. Beernaert-Prijs. — 6e tijclavak : 1922-1923..
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Benoeming van de Jury. — Worden benoemd : Dr. J. PERSYN,
SABBE, Dr. L. SimoNs en K. VAN DE WOESTYNE.

Dr. M.

Daarvan zal onmiddellijk kennis gegeven aan den heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten, met verzoek dat zoo
spoedig mogelijk tot de benoeming van den afgevaardigde der
Regeering zou overgegaan worden.
4°) Staatsprijskampen : Driejaarlijksche wedstrijd voor Ne=
derlandsche Letterkunde. VIJETIENDE TIJDVAK : 1921=1922=1923.
— Benoeming van de Jury. — Om te voldoen aan de voorschriften van de Koninklijke Besluiten van 10 Maart 1914 en 28
Augustus 1919 (Zie Jaarboek 1919-1920, bizz . 189-193) , doet de
Koninklijke Vlaamsche Academie aan den heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten de hieronder volgende voordracht
van eene dubbele lijst van vijf leden :
In de Academie de heeren : K. VAN DE WOESTYNE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, AL. WALGRAVE, Dr. L. SIMONS, HERM.
TEIRLINCK, Prof. Dr. L. SCHARPI en Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE ;

Buiten de Academie de heeren : A. CORNETTS en A. DE
RIDDER, te Antwerpen en Prof. Dr. R. VERDEYEN, te Luik.
5°) Lezing door Pater J. Salsmans, S. J. — Arnout Geutincx
herdacht (geb. te Antwerpen 31 Jan. 1624) . (Zie blz. 36.)

NOGMAALS OVER VOLKSLETTERKUNDE EN
VOLKSONDERWIJS.
Tweede, herziene Uitgaaf.
door GUSTAAF SEGERS, werkend lid der Academie.
Wer etwas Treffliches leisten will,
Hat germ was Grosses geboren ;
Der sammle still and unerschlafft
Im kleinsten Punkt die hOchste Kraft.
SCHILLER.

Voor den goede is de wereld goed ; voor
den slechte is zij slecht.
Dem Reinen ist alles rein.
GOETHE.

Goede lectuur is alleen levendige
lectuur, die bezig houdt.
JERONIMO DE VRIES.

1k vraag mijne hooggeachte Collega's der Koninklijke
Vlaamsche Academie de toelating om nogmaals op de Volksletterkunde en het Volksonderwijs terug te komen. De tijd schijnt
mij aan dit onderwerp een bijzonder belang bij te zetten. Luide
klachten worden aangeheven over de zucht naar stoffelijk genot,
over winstbejach, over ruwe vermaken, over den afkeer van den
arbeid, het slinken van den eerbied voor het gezag, het toenemen van eene pessimistische levensopvatting en andere kwalen
meer.
Dat ligt., wordt wel gezegd, in den geest van onzen tijd.
Faust zegt daarover aan Wagner een even waar als schoon
woord :
Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln (1).

Zoo is het. Wetten en instellingen dragen er betrekkelijk
weinig toe bij om de tij den te veranderen ; de menschen moeten
veranderen. In de verbetering van het volksonderwijs ligt de
verbetering der menschen, en ook der tijden ; de volksletterkunde hoeft m. i. de bondgenoote van het volksonderwijs te
zijn. « Zalig de tijd », zegt Pater Pauwels, « waar minder aan
politiek daft aan gezonde volkslektuur zou worden gedaan. »
(1) Faust. Der Tragodie Erster Theil.
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Als onderwijzer, als leeraar en als volksschrijver, in mijne
literarisch-pedagogische werken en in mijne Kempische verhalen, heb ik er steeds naar gestreefd ter verstandelijke en zedelijke ontwikkeling van mijn yolk bij te dragen.
Ik was gelukkig deze zienswijze in een hoogst merkwaardig
boek te zien uiteengezet : OPENBARE BOEKERIJEN. VAK- EN
KINDERB1BLIOTHEKEN. LEESZALEN, REIZENDE BOEKERIJEN, waarvan dezer dagen de tweede uitgave verscheen. De eerste uitgave
was op eenige maanden uitgeput. Het werk bevat over de inrichting der openbare boekerijen de kostelijkste inlichtingen, het
deelt daarover de organische wetten, koninklijke besluiten en
verordeningen merle, en bevat zulke belangrijke raadgevingen
om de Volksbibliocheken al het nut te doen opleveren, dat men
er van mag verwachten, dat ik het voor onmisbaar houd, niet
alleen voor bibliothecarissen, maar voor alien, die in de Volksletterkunde belang stellen.
De schrijver er van is de heer JAN VAN MEEL, onderbestuurder bij het Provinciebestuur, Secretaris der provinciale Commissie van Openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen, en wij alien, leden der Commissie, weten met welke
zeldzame toewijding hij aan de degelijke inrichting en werking
der Volksbibliotheken zijne beste krachten besteedt. Als Secretaris onzer Commissie is hij de rechte man op de rechte plaats.
Indien dit woord ooit naar waarheid mag toegepast worden is
het op den heer VAN MEM,. Zijn boek legt het treffendst getuigenis of van zijne werklust en van zijn talent ; het nut, dat
het geroepen is te stichten, kan bezwaarlijk overschat worden.
De heer A dvokaat, Volksvertegenwoordiger VERACHTERT,
Burgemeester der gemeente Gheel, Voorzitter van onze Commissie, schreef eene inleiding voor het werk van den heer VAN
MEEL. Men moet den heer VERACHTERT in de Commissie van
Openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde aan het werk
hebben gezien, men moet zijne verslagen over de ingezonden
boeken hebben gehoord, men moet hebben nagegaan met welk
gezag hij onze werkzaamheden leidt, om zich een denkbeeld
van zijne werkkracht en van zijne bevoegdheid in zake Volksletterkunde te kunnen vormen.
De heer Volksvertegenwoordiger schreef in de inleiding
van het boek van den beer VAN MEM, deze hoogst merkwaardige woorden :
« Dank aan de beredeneerde keus is het boek voor den lezer niet
alleen meer aantrekkelijk en boeiend, maar het draagt ook meer rechtstreeks bij tot dezes ontwikkeling, omdat hij het beter verstaat en
beoordeelt.
Zoo ingericht en bestuurd, is de bibliotheek wel degelijk de vollediging van de school. Het is immers niet genoeg, dat een kind lager
onderwijs hebbe genoten en kunne lezen, schrijven en rekenen, omdat
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het een voldoend maatschappelijk gevormd mensch worde. Dit onderwijs en die kennissen zijn geen doel, maar wel een middel om te leeren denken, te leeren oordeelen, om tot verdere ontwikkeling te komen,
om meer begrip en besef te krijgen van hetgene in den mensch zelven,
in de natuur en in het leven hooger en edeler is. In en door de bibliotheek komen die kennissen tot hare toepassing.
Iemand die gewoon is om te gaan met personen uit de volksklas,
kan gemakkelijk bemerken, dat de bezoekers der boekerij door hunne
houding, hunne gemanierdheid, door den toon van het gesprek, hooger
staan dan de anderen. De lectuur heeft den kring van hun alledaagsch
gedachtenleven verbreed en hunne opvattingen gelouterd (1) ))

Heel deze plaats bewijst, dat de heer Burgemeester een
even juist als helder begrip heeft van het ware wezen van het
Volksonderwijs en de Volksletterkunde.
De heer VAN MEEL zegt van zijnen kant :
« Na den schooltijd komt het werkelijke leven, in wiens maalstroom, eilaas, zoovelen verloren gaan, wanneer geen sterke hand hen
wederhoudt. De invloed der meesters, soms die der ouders zelven, vermindert, verdwijnt. Het is dan dat de boekerij met hare aantrekkelijke,
verheffende, ontwikkelende lezingen het werk der school gaat voortzetten
en voltooien. Zij moet de jeugd opzoeken, ontvangen, de leerzucht, in
de school opgewekt, onderhouden en alzoo krachtig medewerken tot
verdere opleiding. Degenen, die het innig genot kennen en waardeeren
van « in een hoekje met een boekje », zullen ook meer het huiselijk-,
het familieleven betrachten, of minstens afkeer hebben van' onedele
uitspanningen elders ; gezamenlijke lezingen zullen de jammerlijke uithuizigheid, eene plaag des tijds, krachtig bestrijden. »

Onlangs, in eene leerrijke voordracht, noemde de heer
Staatshoofdopziener RUTTEN de Volksboekerij terecht :
« de beroepschool van het leven, en de eenige zelfs voor zeer vele
menschen ; het schoonste werk van naschoolsche vorming, dat de leemte
vult tusschen het einde van den school- den kindertijd en den aanvang
van het ernstig leven ; de eenigst mogelijke voortzetting van het lager
onderwijs overal, tot in het kleinste dorp. »

Samenwerking dus tusschen de school, de boekerij en het
huisgezin ten bate der maatschappij. Dr. HARRIS, hoofd van
het departement van onderwijs in de Vereenigde Staten, schreef
in eene officieele mededeeling :
« In Amerika is het de taak der school de leerlingen voor te bereiden tot het vruchtdragend gebruik makers van de openbare Boekerij. (1) 0

Het Volksonderricht en de Volksopvoeding worden, op

(1) Openbare Boekerijen. Inleiding. VII.
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onze dagen vooral, onder de voornaamste staatsbelangen gerekend. Mocht ik slechts een heel klein steentje aanbrengen om
het gebouw te helpen tot stand brengen, dat daarvoor in de
hoogte zal rijzen ! Zelfs houdt het gevaar, dat ik op meer dan
een punt op een dwaalspoor kan verkeeren, mij niet van het
werk, daar dwalen en streven meest altijd samengaan, naar
Goethe's woord :
0 Es irrt der Mensch so lang er strebt ».
Zelfs kan het dwalen eene nuttige zij de hebben :
« Struikelen leert oPmerken », zegt Vondel,
Vuylsteke :
« Wie nimmer viel, stond nimmer op ».

En

I.
Wig mogen het ons niet ontveinzen : onze hoogere Standen, de geleerden, stellen tot hiertoe weinig belang in de voortbrengselen onzer nationale letterkunde. Ook in de werken,
welke de vrucht zijn van de studie onzer wetenschappelijke
mannen. Vooruitgang is echter in dit opzicht niet te miskennen, en in mijn rotsvast optimismus heb ik nooit getwijfeld,
dat, als ons onderwijs in alle Braden, op echt wetenschappelijke, pedagogische en nationale gronden zal gevestigd zijn,
wij ons ook, na betrekkelijk korten tijd, in de beste uitslagen
zullen mogen verheugen. Eere dus aan onze Vlaamsche geleerden, aan onze Vlaamsche dichters, wier werken slechts door
hunne landgenooten kunnen genoten worden, die op 'eene
hoogere cultuur aanspraak mogen maken. Hunne taak zou ondankbaar zijn, indien de wetenschappelijke man, evenals de
geniaalste dichter en de eenvoudigste volksschrijver, hunne
zuiverste belooning niet in hun werk, in het besef van den volbrachten plicht smaakten. Wat men « la joie heroique » genoemd heeft, bestaat voor den man der wetenschap, evenals
voor den letterkundige, gelijk onze collega, Dr. VAN DE VELDE,
het nog onlangs in zijne voordracht over Leeuwenhoek voldingend bewees. Allen bewijzen de grootste diensten aan de maatschappij, en voor hun wetenschappelijken en letterkundigen
roem zorgen zij beter dan de volksschrijver, hoe groot dezes
populariteit moge zijn. (( De laurier wordt den dichter niet van
den gemeenen hoot geschonken, » zegt VoNDEL, « maar van
zulken, die met kennis en zekerheid de kroon uitreiken, en
het snaterbekken der aaksteren van zwanenzang onderscheiden. (1) ),
(1) Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst.
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Zoo is het. Doch, wat ons Vlaamsch y olk betreft, is de taak
van den volksschrijver dubbel zoet ; zij heeft een belang, dat
zij waarschijnlijk elders, in dezelfde mate althans, niet heeft.
Daarbij is de dankbaarheid van alien, van de eenvoudigen
voorai, welke hij heeft weten te raken, zonder palen, gelijk
niet alleen de populariteit, maar de wezenlijke liefde, welke
het y olk Conscience, en andere schrijvers van minder talent,
toedraagt, dit ten overvloede bewijst.
De volksschrijver mag nooit vergeten, dat hij voor het
y olk schrijtt, voor menschen, die van literarische ontwikkeling
zijn verstoken. De boeken, die hij schrijft, moeten volksboeken
zijn. Dat wil in het geheel niet zeggen, dat deze werken alle
letterkundige eigenschappen mogen missen, en weinig of geen
talent vanwege de schrijvers vorderen. In het geheel niet. Zij
moeten tevens de belangstelling der weinig ontwikkelden
en der rijpste geesten wekken; antlers deugen zij niet. Het
is daarmede gesteld, als met de kinderboeken, waarover NicoLAAs BEETS in zijn merkwaardig opstel Over Kinderboeken
« Gesprek met Crito 1) handelt. BEETS haalt als motto de woorden aan, die hij op vier en twintigjarigen leeftijd in een brief
als « Voorbericht voor een hundeltje Kindergedichten van L.
SCHIPPER )) schreef : « Een boek te schrijven is zoo gemakkelijk niet ; allerminst een Kinderboek. Het is veel gemakkelijker het te beoordeeler. n
De schrijver zegt verder :
a Het (schriiven van een Kinderboek) vereischt een rijpen geest
en een rijk gernoed. Het is geen Kinderwerk. Er komt niets goeds
van zonder beproefde wijsheid en langeboren tact. Maar dan zegt ook
een VINET : « Les bons livres d'Enfants sont les meilleurs parmi les
livres d'hommes.. » De boeken, die het kinderleven goed hebben begrepen en goed hebben voorgesteld, hehooren tot het getal dergenen,
die het meest te denken geven. Zij brengen den mensch en de zedeleer tot de eenvoudigste uitdrukking terug, en bevatten eene zielkunde, misschien te dieper, naarmate zij elementairder is. Het is derhalve niet noodig, dat menschen (en zij zijn veel talrijker wellicht
dan men denkt), die in rijpen leeftijd behagen scheppen in een kinderboek, zich dezen onschuldigen smaak schamen, of voorgeven, dat zij
tlit boek alleen lezen in het belang van eigen of anderer kroost. Een
kinderboek kan een groot en schoon boek zijn en eene eereplaats in
onze boekerijen beslaan (1) ».

Dit alles is toepasselijk op boeken, die voor het y olk bestemd
zijn : de volksboeken dienen rekening te houden met de geestesgesteltenis, met het karakter van het y olk, evenals de kinder(1) Zie : Over Kinderboeken. Gesprek met Crito. Eene Voorlezing. Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied, door Nicolaas
Beets, 2de goedkoope Druk. Herzien door den schrijver. Eerste deel,
blz. 236
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boeken met de personaliteit van het kind, en het yolk is in
vele opzichten een kind.
1k denk, dat wat de sympathieke Nederlandsche schrijver
en dichter van het belang zegt, dat hoogstontwikkelde menschen in goede kinderboeken stellen, en wat insgelijks van
goede volksboeken kan gezegd worden, algemeene instemming
zal vinden, en ik zou beroemde staatslieden en geleerden kunnen
aanhalen, die in de eenvoudigste kinder- en volksboeken niet
alleen verpoozing zochten en vonden in hunne beslommeringen
en afmattende studien, maar in de lezing daarvan het zuiverste
genot smaakten. Ook beroep ik mij op onze wetenschappelijke
mannen ; onze collega's zullen erkennen, dat de boeken hunner
kinderen of kleinkinderen, dat de eenvoudige volksboeken,
indien zij goed zijn, gaarne. door hen ter hand worden genomen?
Dit verklaart insgelijks, dat onze doctors, onze Universiteitsprofessoren, onze geleerden in allerlei vakken, belang in het
volksonderwijs stellen, evenals in de volksletterkunde ; dit verklaart daarenboven, dat ik het waag hier zoo dikwijls op deze
aangelegenheden terug te komen.
In eene mijner verhandelingen sprak ik tamelijk uitvoerig
over de vereischten eener goede volkslektuur. Feitelijk hebben
theorieen hier weinig waarde. Werken van schrijvers, die den
volkstoon hebben getroffen, en meer nog, het leven, dat wij
medeleven, wat wij dagelijks zien, opmerken, zijn onze studiebronnen. Goethe's treurspel Faust bevat eene ontuitputtelijke
bron van pedagogie, van levenswijsheid, niet minder dan van
poezie.
« Grau, theurer Freund. »
dent, «

zegt MEPHISTOPHELES, aan den Stu-

ist aloe Theorie, Und grills des Lebens goldner Baum. »

Dat is de waarheid. Het is dus ijdel van deze of gene richting, van verouderden en modernen te spreken ; waar het er
op aan komt, is, dat wij het yolk weten te « pakken. »
Ons yolk — Ons Vlaamsche Volk. En ik neem niet aan,
dat ons yolk minder goed geschikt is, om een degelijk letterkundig werk te smaken, te genieten, dan welk ander yolk. Daarbij, ons yolk is gelijk het is, en wij allen hebben tegenover dit
yolk zielelast. Van de stelling uitgaan, dat het Vlaamsche yolk
bekrompen, verachterd is, dat het allerlei gebreken en ondeugden bezit, is doodend voor den volksschrijver. Hoe wilt gij, dat
hij in dezen geestestoestand ons yolk kan rakers, aangenaam treffen en roeren ? Is het geen allereerste grondbeginsel, dat de
liefde tot zijn personeel elkeen moet kenmerken, die er omgangmede heeft?
De schrijver moet dus zijn yolk liefhebben : o-, die % oc:waarde alleen kan hij daar een zegen voor zijn, wat de maatschappij het recht heeft van hem te eischen.
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Aan den anderen kant moet ook het yolk, moet het lezend
klienteel van den schrijver dezen liefhebben ; daar moet voeling,
sympathie tusschen beiden bestaan ; anders kan de eene den
andere niet te gemoet komen, wat onontbeerlijk is, om door beiden begrepen te worden gelijk het behoort. Het yolk, de lezer,
zal den schrijver liefhebben, die hem lief heeft, en hem tevens
eerbiedigt ; het is noodig dat dit uit gansch zijn werk blijkt.
« De dichter RoGERs sprak dikwijls over een meisje, dat
de lieveling was van alien die haar kenden. Eens vroeg iemand
haar :
a Hoe komt het, dat iedereen zooveel van u houdt ? » — (ilk denk, )
antwoordde zij, a dat het hierdoor komt, omdat ik zooveel houd van
iedereen (1) ».

Eene zaak mag nooit nit het oog verloren worden : De man
van studie, de geleerde in het algemeen, neemt een boek ter
hand om zich, ten prijze van inspanning, vender te ontwikkelen.
De volksman niet. Hij verricht zwaren handenarbeid. Hij leest
om zich te vermaken ; hij leest slechts wat hem bevalt. De lek-'
tuur is voor hem verpoozing, uitspanning, meer niet. Dit zegt
in 't geheel niet, dat zulke lektuur hem niet ontwikkelt, hem
geen wezenlijk artistiek genot verschaft. Zij doet dit, zonder
dat dit het doel van den schrijver is ; zonder dat de lezer het zelf
voelt. Welke eigenschappen moet de volkslektuur kenmerken
om dezen uitslag te bekomen? Daar is maar een antwoord op te
.geven : Zij moet goed zijn, en alle vakken kunnen goed zijn, heeft
men gezegd, uitgenomen het vervelende. Een enkel punt wil
ik over deze aangelegenheid nog aanraken : ik heb er meermaals
over gehandeld.
Sprekende over de fabels van La Fontaine, Florian en Gellert, zegt Beets :
a I)ezen waren niet voor kinderen geschreven ; de toespeling was
-op de menschenwereld, de strekking aan het adres van volwassenen.
En hoewel de vorm bevallig en kinderlijk zijn mocht, zij boezemden
den kinderen weinig belang in, daar de zin hun dikwijls ontging. Want,
hoe vreemd het schijne, een volwassene kan zich met een schoonen
vorm vermaken, maar een kind wil een doel zien. (2) »

Het y olk, zegde ik hoover, is in vele opzichten een kind :

Een ontwikkeld volwassene, een letterkundige, een estheet Kan
zich met een schoonen vorm vermaken, maar de man en de
vrouw uit de volksklas willen een doel zien. Het is omdat deze

(1) Karakter door Samuel-Smiles : blz. 228.
(2) Over Kinderboeken, blz. 252.
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waarheid al te veel miskend werd, dat talentvolle schrijvers bittere teleurstellingen hebben opgeloopen. Hunne werken bereiken
het y olk niet. Dan heet het, dat ons y olk verachterd is. Teen.
De vorm moet zeker zuiver zijn, daar kan niet te veel zorg aan
besteed worden ; maar de vorm kan een volksboek alleen niet
redden. Ook moet de vorm natuurlijk zijn, en niet al te veel
afwijken van de taal van den lezer ; in alle geval moet de lezer
in de taal van den schrijver zijne eigen taal erkennen, duidelijk
erkennen ; deze moet in zijn hart, in zijn zieleleven weerklank
vinden. Daartegen wordt wel gezondigd ; ja, er zijn schrijvers,
die hunne eigen taal geweld aandoen, die eenen vorm gebruiken, die buiten hun eigen hart, buiten hun eigen mond ligt.
Zulke schrijvers blijven buiten het yolk.
De inhoud is van het allergrootste belang. De inhoud alleen
treft den lezer, den volkslezer ; ten minste daarvan is hij zich
bewust. Zonder eene gepaste taal smaakt hij het boek niet, kan
het op hem niet inwerken, legt hij het ter zijde. Ook draagt
de vorm in ruime mate tot zijne ontwikkeling bij. Doch aan
den inhoud houdt hij vast ; de inhoud moet kunnen saamgevat,
hij moet kunnen verteld worden. Al te veel zoogenaamde y olksboeken zijn in dit opzicht ledig, en een ledig vat,kan verfrisschen, drenken, noch voeden.
Ik ben geen partijganger van de theorie L'art pour l'art,
hoewel talrijke poetische meesterstukken in alle talen zuiver
letterkundige werken zijn. Anderszijds hebben wij groote dichters, in wier werken de didaktiek eene aanzienlijke rol speelt : ik
noem slechts onzen VONDEL, wiens lyrische en dramatische
kracht in de wereldletterkunde zelden overtroffen wordt, en die
nochtans de poezie slechts als een middel beschouwde om zijne
medeburgers te stichten. Men mag zeggen, dat te allen tijde de
grootste dichters de onderwijzers en opvoeders van hun yolk
geweest zijn. Men verhaalt, dat, als te Moskou het standbeeld
van Puschkine onthuld werd, een moujik aan zijnen kameraad
vroeg : (( Wat was de man, te wiens eere men dit beeld opricht ?»
tot antwoord kreeg « Een schoolmeester », hoewel A lexander
Sergewitsch Puschkine (1799-1837) volgens Brockhaus « de
meest gevierde dichter van Rusland » in 't geheel geen didaktieker was (1).
Zeker hebben wij uitstekende volksschriften, waar de leerende en verzedelijkende strekking geheel ontbreekt ; toch kan
niet ontkend -worden, dat de meeste schrijvers onzer letterkunde,
schier zonder uitzondering, de didaktische strekking huldigden ;
vele hunner werken boezemen lief de in tot het vaderland, tot

(1) Men lee in de Universalb ;bliothek Ausgewiihlte Novellen von
Alexander Puschkin. Deutsch von Wilhelm Lange.
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de huiselijkheid, tot onzen stam, tot allerlei burgerlijke en zedelijke deugden. Is dit geen zegen voor ons yolk geweest? Dragen
zij niet ruimschoots tot de volksopvoeding bij ? Zijn o. a. « De
Leeuw van Vlaanderen » en « In 't Schipperskwartier » geene
voortreffelijke, boeiende verhalen? Ik zeg niet, dat zij eene hooge
poetische vlucht bereiken, maar wij mogen niet vergeten, dat,
volgens Schiller's uitdrukking, « de romanschrijver (en vooral
de volksverhaler) slechts de halfbroeder van den dichter is ».
Wat daarvan zij, zeker is het, dat wij ons op ons Vlaamsch
standpunt, hoeven te plaatsen. De didaktische tint, is van ouds
een kenmerk onzer Vlaamsche letterkunde. Zij is vooral ons
yolk lief ; zij is voor den weinig ontwikkelden man zelfs eng
met de poezie verwant. Zeker mag de volkskunst in geene prediking vervallen, en haar karakter van kunstwerk nooit afleggen ; maar als wij den kunstzin van den minderen man kunnen
voedsel geven, en terzelfder tijd zijne nationale, zedelijke en
burgerlijke opvoeding bevorderen, zijn wij, dienaars van ons
yolk, daartoe in geweten verplicht.
De scherpste analyse, de boeiendste verhaaltrant, de rijkste,
meest gepaste taal, de belangrijkste inhoud en de grondigste
leering zullen een boek bij het yolk niet populair maken. Het
kan een meesterwerk zijn in alle opzichten, en den ontwikkelde
in bewondering doen opgaan. Maar de volksman, voor wien het
lezen eene uitspanning, eene verpoozing van handenarbeid is,
heeft iets meer noodig. Beets zegt in zijn opstel over Kinderboeken : (( Het schrijven van zulke boeken » VEREISCHT HEN
RIJPEN GEEST EN EEN RIJK GEMOED. HET IS GEEN KINDERWERK (1)».

Ook het schrijven van volksboeken. Waaraan heeft Conscience
het te danken, dat zijne werken bij ons yolk een bijval zonder
weerga blijven vinden, dat het Vlaamsche yolk hem als- geen
ander blijft liefhebben, dat hij op dit yolk den zegenrijksten
invloed heeft uitgeoefend en blijft uitoefenen? Aan zijn rijpen
geest, zeker ; maar meer nog aan zijn rijk gemoed. Dat onze
volksschrijvers het nooit vergeten.
Hunne voornaamste eigenschap ligt echter elders. De yolksschrijver, zegde ik hooger, moet zijn yolk, dat hij opvoert, de
streek, welke hij beschrijft, liefhebben. Natuurlijk moet hij beide
ook kennen, door en door kennen. Dat is nog niet genoeg. Hij
moet tot dit yolk behooren, hij moet de karakteristiek van dit
yolk, hij moet zijne deugden, en zelfs zijne gebreken hebben.
Zeer zeker moet hij door zijne ontwikkeling hooger, veel hooger
staan, dan zijn yolk ; maar zijne ziel moet met de ziel van zijn
y olk de nauwste verwantschap hebben. Staat hij daar tegen
gekant, dan valt er niet aan te denken, dat hij de gunst van zijn

(1) Biz. 237.
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y olk kan verkrijgen, dan kunnen zij zijne helden niet als de
hunnen erkennen. Men twist over de redenen van Conscience's
buitengewone populariteit ; al te dikwijls zoekt men die, waar
ze niet te vinden zijn. Zij liggen in zijne oprechte liefde tot zijn
personeel, en de wondere kennis, die hij daarvan had, in de overeenkomst tusschen zijne ziel en de volksziel. Hoe al deze gaven
op zulke harmonische wijze in hem tot ontwikkeling konden
komen, daarop is maar een antwoord te geven : Conscience was
Conscience ; dat is al. Hij was als mensch, wat hij als mensch
moest zijn, om tot stand te kunnen brengen wat hij tot stand
gebracht heeft. Want, wat de schrijver, als mensch is, daar komt
het in de volksletterkunde meer op aan, dan wat hij is als
schrijver ; wat de onderwijzer is als mensch, is belangrijker dan
wat hij is als leeraar.
Hoe moet de volksschrijver als mensch zijn?
NICOLAAS BEETS

schrijft daar eene heerlijke bladzijde over :

« Het is niet voor het Volk, wat niet is voor den Mensch, wet niet
komt van den Mensch, als zoodanig. Laat de Mensch spreken. De
onderwezene, de begaafde, de beschaafde, de veredelde, de door Gods
licht verlichte — voorzeker ! Maar in de eerste plaats : de Mensch. Onverminkt, onbeschadigd.
Niet een wezen, door eenzijdige ontwikkeling van een enkel vermogen ten koste van het geheel, tot een caricatuur der menschheid
gevormd : niet het overblijfsel van een mensch, door overprikkeling,
overspanning, overvoeding en verhoogd, maar ziekelijk verhoogd leven,
inwendig gedesorganiseerd. Niet een mensch uitsluitend voor de wetenschap, door een leven voor de kunst, door een leven voor de wijsbegeerte, door een verstandsleven, door een gevoelsleven, door een phantasieleven, door een kwalijk begrepen leven voor den hemel, aan het
leven der Menschheid vreemd geworden. Maar de Mensch, in de waarheid, de zelfheid, de volheid van het menschelijk zijn ; een zoodanige
(cui nihil humanum alienum) die met de menschheid leeft en gevoelt,
lijdt en geniet, hoopt en vreest, vraagt en klaagt, bidt en zoekt, een
God behoeft voor zijn hart, en een hart heeft voor zijn God. Dat zulk
een mensch spreke zoo hij spreken kan : alle menschelijke ooren worden opgestoken, alle menschelijke harten openen zich. En derhalve het
hart des Volks. Wat men ook zij, in de eerste plaats Mensch te zijn en
menschelijk te gevoelen, gelijk het voor menschbeleedigende praktijken
en onmenschkundige theorieen behoedt, gelijk het is de waarborg der
oorspronkelijkheid, der persoonlijkheid, der veelzijdigheid, zoo ook is
bet eenvoudig geheim der sympathetische werking op alle menschen,
het machtig geheim van de onderwerping der geesten, het onfeilbaar
geheim van den toon des harten, dat is van den populairen toon (1) ),.

(1) Verpoozingen op Letterkundig gebied, door Nicolaas Beets.
Derde door den Auteur herziene druk. — Het Populaire — Rene voorlezing. Blz. 27.
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II
Ein jeder lernt nur was er lernen kann,
Doch, wer den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann.
Kannst du lesen, so sollst du verstehen, kannst du schreiben,
so sonst du etwas wissen.
GOETHE .

In mijne verhandeling, getiteld SNoRIEN (1), trachtte ik de
noodzakelijkheid te doen uitschijnen de leerstof van de lagere
school te beperken, en aan de eigenlijke opvoeding meer zorg
te besteden, daar meer waarde aan te hechten, dan dit tot heden
het geval is. In bijzonderheden te treden is niet mogelijk ; ik
trek mijne meening samen : door de opeenhooping der leerstof
heeft men het eigenlijk wezen der lagere school ontaard ; ik
durf zelfs zeggen, dat, wanneer de programma's der lagere
scholen en der normaalscholen, die thans in voorbereiding zijn,
ten minste druk besproken worden, de lagere school geene lagere
school, geene volksschool meer zal zijn, en men de bitterste
teleurstellingen te gem oet gaat.
Aldus schijnt het zeker, dat, om als onderwijzer gediplomeerd te worden, een getuigschrift van volledige middelbare
studie of humaniteiten en een kortdurig verblijf in de normaalscholen voldoende zal zijn, ter beroepsopleiding van den yolksleeraar. Zelfs heb ik gelezen, dat een universiteitsexamen toegang tot de lagere school zou verleenen. Deze wijzigingen zouden ingevoerd worden om het wetenschappelijk peil der lagere
onderwijzers te doen stijgen ; ook om in het te kort aan lagere
leerkrachten, waarover geklaagd wordt, te voorzien. Ik heb deze
wijzigingen bestreden, en hoe meer ik er over nagedacht heb,
hoe meer ik er met mannen van het vak over heb gesproken,
des te vaster staat mijne overtuiging. De lagere onderwijzer moet
een wetenschappelijk onderlegd man zijn ; maar hij moet zijne
wetenschap niet in een College of Universiteit hebben opgedaan.
Het mag niet zijn, dat de leerlingen eener dorpsschool geene
lagere onderwijzers kunnen worden ; ik houd het er voor, dat
zij, die het grootste deel hunner opleiding in een middelbaar
onderwijsgesticht of in eene Universiteit hebben ontvangen,.
bijna onvermijdelijk voor onze volkskinderen regent of professor
zullen spelen of willen spelen, wat de beweenlijkste gevolgen
heeft, terwijl zij, die al de graden eener lagere school hebben
doorloopen, en daarna vier jaar normale studien doen, puike
lagere onderwijzers kunnen worden. De ondervinding heeft het
bewezen.
(1) Verslagen en Mededeelingen, 1923, blzz. 473-490.
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De opleiding der leerlingen-onderwijzers is een bij uitstek
moeilijk vraagstuk.
Over de examens werd dezer dagen veel geschreven ; onze
collega, de K Heer JAcoss 0. a. heeft daar merkwaardige bijdragen over geleverd. De examens hebben stellig nadeelige kanten ; tusschen hen, die in de examens in de normaalscholen uitblinken, treft men mislukte onderwijzers aan. Is het zoo ook
niet, in de kunsten, in de wetenschappen ? Hoevele « eerste
prijzen van Rome » kwamen nooit tot aanzien en roem? Hoevele
studenten, die hunne examens van doctor in de geneeskunde,
in de rechten, in de wetensehappen, met de grootste onderscheiding aflegden, mislukten als geneesheeren, als advokaten, als
natuur- en scheikundigen? Daarentegen heb ik echte sukkelaars
van normalisten gekend, die wij door de examens moesten trekken, en die later als onderwijzers, als opvoeders uitblonken.
Ik zou eene heele rij onzer befaamdste artisten kunnen opnoemen, die nooit in den prijskamp van Rome konden slagen.
BARON LEYS, heeft men mij verzekerd, was aan de Academie
een zeer gewoon leerling. lk heb over deze aangelegenheid nog
gehandeld. Het karakter, en vooral de wil, de werklust, het
plichtbesef spelen hier de grootste rol.
Wat de beroepsopleiding der onderwijzers betreft, is het
onbetwistbaar, dat het leeraarscorps best geschikt is om over
hunne waarde te oordeelen, en nog kan het zich bedriegen.
Ooh is het van het grootste belang, dat de karaktervorming
een voornaam deel van de taak der normaalschool dient uit te
maken, en dat met het karakter, met de zedelijke hoedanigheden, met den pedagogischen tact der kweekelingen evenzeer
moet reken; ng gehouden worden als met hun verstandelijken
aanleg en studien.
Ondanks dit alles zou ik nooit het toezicht, noch de examens willen verzwakken, en acht ik een vast omlijnd programma
onontbeerlijk, omdat het bekomen van bepaalde, stellige uitslagen moet nagestreefd worden... en omdat de leeraars ook
menschen zijn.
Over de modaliteiten van het toezicht en van de examens
kunnen uiteenloopende meeningen verdedigd worden.
Er is een te kort aan onderwijzers en onderwijzeressen. Hun
stoffelijke toestand is nochtans merkelijk verbeterd, het getal
schooluren verminderd, evenals dat der leerlingen per klasse ; de
lokalen beantwoorden in ruimere mate beter dan vroeger aan de
hygienische vet eischten. Waaraan is dit te kort aan lagere leerkrachten toe te schrijven? Een bepaald antwoord op deze vraag
kan ik niet geven. wij hebben het verplicht lager onderwijs, en
nochtans laat de schoolbijwoning bijna overal veel te wenschen
over, zijn de overtredingen op den schoolplicht zoo talrijk, dat
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,de vrederechters putten in den grond klagen, om den overlast
van werk, welk deze overtredingen hun verschaffen.
Mag ik over beide aangelegenheden onbewimpeld mijne
meening blootleggen ? Het is niet zonder gevaar.
Ik denk, dat wij de oorzaken van het te kort aan leerkrachten, en de onvoldoende schoolbijwoning zoeken waar ze niet te
vinden zijn.
Wij hebben den schoolplicht, tot de leerlingen hun veertiende jaar bereikt hebben. ; het getal leerlingen per klasse mag
niet hooger zijn dan 60 (1) . Welnu, ik vrees, dat, niettegenstaande de jacht op de openbare ambten, met het oog op den
buitengewonen aangroei der schoolkinderen, het aantal leerkrachten daardoor zoozeer stijgt, dat ons land, vooralsnog, het
noodige personeel, vooral het noodige degelijk personeel, niet
leveren kan. Bedrieg ik mij ? 't Is mogelijk.
De leerplicht duurt van zes tot veertien jaar. 't Is niet te
lang ; maar in sommige gevallen schijnt deze ouderdom mij de
uiterste grens, en kunnen zelfs modaliteiten met gegronde argumenten verdedigd worden.
Reeds sprak ik van het oud grootmoederken, dat met Karen
kleinzoon inwoonde, en aldus, de afwezigheid van dezen voor
den rechter verontschuldigde : « Jan is groot en sterk voor zijne
jaren ; ik ben oud en versleten. Wij moeten alle zaterdagen
met de handkar, drij uren wijd door de zandwegen naar hier
rijden om te leuren. Ik kan de kar alleen niet trekken. Jan helpt
mij, hij doet dit gaarne, en weet er niets van » (2).
Den 28sten Juli van 1923, zag ik een der grootgte boeren
van een grensdorp met zijne drij zonen koren pikken. Tot den
jongste zegde ik : « Gij zijt nog niet ten voile veertien jaar oud,
hoe komt het, dat gij niet in de school zijt ? » — « Daags voor
den Zingdag wordt hij veertien jaar », antwoordde de vader,
« maar de oogst is dit jaar voor het minst veertien dagen achteruit, en het is meer dan tijd dat hij binnen is : de stoppelvelden
moeten omgeploegd en de rapen en spurrie moeten voor den
Lieve Vrouwendag gezaaid worden. Wij kunnen geen vreemd
yolk krijgen, en gij ziet, dat mijn jongen ons niets toegeeft (3) .
De knaap sloeg inderdaad met zulken zwierigen zwaai zijne
pik in de halmen, dat vader en de groote broers fel in de handen moesten spuwen om hem bij te blijven.
« Ploegen kan hij zoo goed als wij », ging de vader voort »,
« maar daarvoor mag hij niet uit de school blijven ; hij zal den
12 Augustus achter den ploeg gaan. Dan begint de vacantie. »
Deze hoer vertelde mij, in September, dat hij een en zestig
(1) In werkelijkheid is dit getal schier overal merkelijk lager.
(2) Het hindert hem geenszins.
(3) Tegen ons niet achterblijft.
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karren koren in zijne schuur en in vier mijten op de werf had.
In de Heistraat ontmoette ik eene zeer arrne moeder met
hare struische dochter, die elk een kruiwagen koren voerden.
« Meisken », zegde ik, « gij laadt u te zwaar. Zijt gij al veertien
jaar oud? » u Niet ten voile », antwoordde de moeder. « Maar
een gespan met voerman kost vijf en dertig frank per dag, en
vader heeft twee dagen moeten verletten om het koren
pikken. Wij zullen van de hitte niet smelten, al Brandt de zon
geweldig. »
Welnu, geachte Collega's, eerbied voor 's lands wetten moet
in de school ingeboezemd worden ; maar, met de hand op het
geweten, zoudt gij dit grootmoederken, dien Boer, die moeder
gestraft hebben ? Ik niet, en ik ga er niet voor om te verklaren,
dat Jan, Jaak en Threes, wat hunne opvoeding betreft, meer
nut nit dit zwaar werk zullen getrokken hebben, dan dat zij in
de school de deelbaarheid der getallen, of de grenzen van den.
Atlantischen Oceaan hadden geleerd. Ik wil absoluut niet gezegd hebben, dat ik geen oprechten eerbied voor de wetenschap
koester, maar vergeet niet, dat binnen enkele maanden de leertijd van Jan, Jaak en Threes voor goed een einde zal nemen,
dat zij hun leven lang harden arbeid zullen moeten verrichten,
daar genot in smaken, en veel schoolballast van hen zal wegspoelen.
Daarom, een beperkt programma, dat rekening houdt met de
toekomst, met de behoeften van de meerderheid der leerlingen,
en nooit vergeten dat verreweg de meesten hunner zwaren arbeid
zullen verrichten.
Arbeid is de wet van ons bestaan, het beginsel van den vooruitgang der menschen « en volken », zegt Smiles. « Het grootste gedeelte
der menschen moet, volgens de wetten, die de samenleving beheerschen,
handenarbeid verrichten, om in hun levensonderhoud te voorzien » (1).

Dus heeft de lagere school tot taak hare leerlingen lief de
tot den arbeid, tot den handenarbeid in te boezemen en hen toe
te rusten om later geschoolde, verstandige arbeiders,
dit
woord in den uitgebreiden zin genomen te worden. Verstandige, bekwame arbeiders, ik druk er op, die in het geesteswerk
insgelijks behagen kunnen vinden, het werktuig bezitten en het
vermogen om het te hanteeren, om zich te verheffen en zich
verstandelijk te ontwikkelen, hun leven lang, hebben wij noodig.
Indien de studie der zuivere wetenschap in de lagere school
niet te huis behoort, wil dit geenszins zeggen, dat de toegepaste
wetenschap daar moet uitgesloten blijven. Verre, zeer verre
vandaar. De scheikundige begrippen, als grondslag der gezond(1) Smiles. Karaider, biz. 87.
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heidsleer, b. v. moeten er onderwezen worden. Ook andere wetenschappen. Maar het onderwijs moet lager, volksonderwijs
blijven ; men mag er niet aan denken eene landbouwschool, of
welkdanig technisch instituut in het klein tot stand te brengen.
.1k kan het niet luid genoeg zeggen : de volksschool is geene
voorschool van het College of de Universiteit, aangezien de
y egen tienden harer leerlingen deze instituten nooit zullen bezoeken, en men, ten bate eener kleine minderheid, de groote meerderheid niet in de onmogelijkheid mag stellen het onderwijs en
de opvoeding te genieten, die zij later dringend noodig hebben.
Ook moet warden verklaard — het is althans mijne meening
— dat, indien de volksschool hare leerlingen tot het werk moet
opleiden, het niet past de school in een werkhuis te vervormen,
te misvormen. Timmeren, smeden, boetseeren, of wat in dien
aard ook — ik spreek niet van het vervaardigen van tuigen ter
veraanschouwelijking van het klassikaal onderwijs — is geen.
volksonderricht ; de klasseonderwijzer, die heel het programma
moet onderwijzen, kan geen specialist in alle vakken zijn. Er is
een tijd voor alles : van hun zesde tot hun veertiende jaar moeten
de kinderen leeren, wat zij later niet meer zullen kunnen leeren,
en zij moeten dat zoo leeren, dat het hun levenlang aan hunne
ribben blijft hangen.
De moedertaal is het hoofdvak der lagere school.
Dr. DE VRIEs heeft over de moedertaal eene prachtige bladzijde geschreven. Hij was een der sieraden van het Nederlandsche hooger onderwijs ; doch zijne woorden zouden onder de
oogen van al onze lagere onderwijzers moeten gebracht worden :
g De taal oefent op ieder, wien zij hare geheimen onthult, eene
wonderbate tooverkracht. Zij is de spiegel van den geest. Door in dien
spiegel te zien, aanschouwt de mensch zijn eigen beeld, het afstraalsel
van zijn innerlijk wezen. Hij erkent de spraak als
't Ontvloeisel van zijn ziel, door 't lichaam uitgedreven,
Waarin zijn menschheid schuilt, zijn zelfgevoel en leven (1).
In het onderwijs ligt de toekomst der natie, en bij dat gewichtigste
aller volksbelangen staat het onderricht in de moedertaal op den voorgrond, want daarin ligt het krachtigste middel tot ontwikkeling van
den geest, tot waarachtige vorming van den mensch. Maar het is,
helaas ! niet te ontkennen, dat het taalkundig onderwijs hier te lande
niet altijd is wat het behoorde te wezen. Wij zijn gelukkig den tijd te
boven van die geestdoodende g redekunstige ontleding », die zoo lang
als een vloek op onze lagere scholen rustte. Men begint het doel en de
strekking van het taalonderricht beter te begrijpen. Doch hoe dikwijls
sukkelt men nog voort in de oude sleur ? Dorre spelregels en spraakkunstige voorschi iften, stijve vormenleer en verwarrende cacographieen

(1) BILDERDIJK. De Taal,

in Dichtw. X111, 365.
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maken nog een al te groot deel der lessen dit. Er moet in dat onder-wijs meer natuur, meer eenvoud, meer leven komen ; het moet, van den,
geest der taal zelve doortrokken, meer liefde voor de moedertaal wekken;
meer bewijzen geven van de vormende kracht, die het, goed aangelegd,
in zoo hooge mate bezit u.
« IN HET ONDERRICHT IN DE MOEDERTAAL LIGT HET KRACH,

TIGSTE MIDDEL TOT ONTWIKKELING VAN DEN GEEST, TOT WAARACHTIGE VORMING VAN DEN MENSCH (1). n

Een heerlijk woord, en vooral toepasselijk op het lager
onderwijs : (( de ontwikkeling van den geest, de waarachtige vorming van den mensch » is inderdaad zijn hoofddoel, en meer
dan in een der andere vakken van het onderwijs stelt het onderricht in de moedertaal de volksschool daartoe het hoofdmiddel
ter hand. Het spreekt van zelf, dat daar geen spraak kan zijn
van wetenschappelijke taalstudie. De kennis der taal is hier geen
doel, maar middel. Het kind komt ter school met een bekrompen
taaltje en even bekrompen geestje ; beide geleidelijk ontwikkelen, innig, onafscheidbaar saamverbinden ; daarnaar hoeft de
lagere school onophoudelijk te streven, en daarin speelt het onderricht in de moedertaal natuurlijk de hoofdrol. Zelfs moet in
de volksschool alle onderricht taalonderricht, en alle taalonderricht zakenonderricht zijn._ De taalschat der leerlingen moet gedurig uitgebreid, en met hun verstandelijken voorraad verbonden worden. De leerlingen moeten de taal goed, zuiver leeren
spreken en schrijven ; daaraan hoeft de grootste zorg besteed,
want geene oefening draagt zoozeer ter verstandelijke ontwikkeling bij. Het van buitenleeren en verklaren van letterkundige
modellen in poezie en proza—in het bereik der kinderen, natuurlijk — is een hoofdfaktor in het taalonderricht; de verstandelijke,
vaderlandsche en esthetische opvoeding worden er evenzeer door
ontwikkeld. Men klaagt, dat de lagere school al te weinig
DUURZAME uitslagen oplevert ; naar mijne bescheiden meening
moet eene der hoofredenen hierin gezocht worden, dat het onderricht in de moedertaal niet tot zijn recht komt : door dit onderricht alleen worden de verkregen kundigheden tot rijpheid gebracht en worden de leerlingen in staat gesteld zich hun leven
lang te ontwikkelen.
Het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis in de lagere school staat bij niet weinigen in geen goeden naam. Men
heeft zelfs onderwijzers, welke van meening zijn, dat dit onderricht tot een klein minimum moet beperkt worden. 1k kan deze
meening niet bijtreden. Stellig valt er niet aan te denken, in
de lagere school een volledigen leergang van vaderlandsche
(1) Woordenboek der

Nederlandsche Taal. Inleiding LXXXVI.
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historie te geven. Neen, maar de vaderlandsche geest moet opgewekt, in dezen tijd van cosmopolitismus ; de geestdrift moet
gestaald in dezen tij4 van onverschilligheid en dorheid, en
de zedelijkheid moet versterkt in dezen tijd van verval. Wij, die
de volksjongens en meiskens in liefde tot den arbeid willen opleiden, en wapenen tegen alles wat laag is, willen ook hunnen
idealiteitszin versterken ; wij willen vooral, dat zij tot vaderlandsche mannen en vrouwen opgroeien. Naast het onderricht in de
moedertaal bekleedt het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis de Ntoornaamste plaats, wat de ontwikkeling van den,
nationalen zin en het zedelijk gevoel betreft, want dit onderricht hoeft een leergang van moraal in actie te zijn.
« Das Beste was wir von der Geschichte haben, ist der
Enthousiasmus, den Sie erregt », zegt Goethe.
« Un professeur distingue d'une de nos universites (1) a laisse
echapper de sa plume a propos de notre histoire quelques graves paroles, Bien dignes d'être meditees par les hommes honorables auxquefs
elles s'adressent : « Ceux qui sont charges de l'enseignement ont un
grand devoir a remplir, celui de contribuer a la formation d'un veritable
esprit national, en inspirant aux jeunes gens l'amour de la patrie.
Consideree sous ce point de vue, l'etude de nos annales, dont presque
toutes les pages sont remplies d'exemples de vertu, de devouement, de
courage acquiert tine importance incalculable (2) .
Ik verkies voor het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis den vorm van levensbeschrijvingen, van levensbeschrijvingen van groote mannen, die door hunne zedelijke grootheid,
door hunne vaderlandsliefde hebben uitgeblonken, en tot de
grootheid van het vaderland hebben bijgedragen.
1k wil vooral aan de lagere onderwijzers dienstig zijn ; ik
deel daarom eene heerlijke bladzijde van SAMUEL SMILES mede,die ik hun ter overweging aanbeveel.
WASHINGTON (3) liet aan zijn land een grooten en blijvenden schat
na in het voorbeeld van zijn vlekkeloos leven, zijn groot, eerlijk en edel
karakter. En Washington's grootheid, gelijk die van vele andere groote
mannen, bestond niet zoozeer in zijne bekwaamheid, zijne dapperheid,
en zijn genie, als wel in zijn gevoel van eer, zijne waarheidsliefde, zijne
rechtschapenheid, zijn plichtsbesef, in een woord, in den adel van zijn
karakter.

(1) Mr. Serrure.
(2) Cours d'Histoire nationale

Dar rAbbe A. J. Nameche. AvantPropos. Cours d'Histoire nationals, is de titel van het werk, en te recht :
't is met een nationalen zin doorademd, die het een der beste studieboeken voor den onderwijzer maakt, die ik ken.
(3) Georg Washington, de grondlegger van de onafhankelijkheid
der Vereenigde Staten en haar eerste president. 1732-1799.
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Mannen als deze zijn het hartebloed van het y olk, waartoe zij behooren. Zij verheffen en steunen, sterken en veredelen het, en schenken
het eer en roem door het schoone voorbeeld dat zij gegeven hebben aan
tijdgenoot en nageslacht. « Groote mannen zegt een bekwaam schrijver, « zijn de bruidschat van een land ». Geen verwoesting, ontvolking,
of zelfs slavernij kunnen dezen te gronde doen gaan. Wanneer het
nationale leven weder wordt opgewekt, dan rijzen de helden van 't verledene weder op in de herinnering der menschen en schijnen de levenden bij te staan, voor te lichten en aan te vuren. Geen land kan verloren gaan, dat zich door zulke roemrijke getuigen voelt gadegesla gen.
Ze zijn het zont der aarde, na hun dood zoowel als bij hun leven (I) ».

In onze scholen moet de ware liefde tot het Vaderland aangekweekt worden.
Den 11 Juli van verleden jaar werd ik door ons Schepencollege belast eene toespraak, naar aanleiding van den verjaardag van den Sporenslag, aan de leerlingen der hoogste afdeeling onzer Jongensschool te houden.
Ik ontwikkelde daarin de spreuk van J. Stuart Mill : o De
kracht, de waarde van een Staat is ten slotte geheel afhankelijk
van die zijner burgers. » Veroorloof mij een uittreksel uit deze
toespraak merle te deelen.
« Voor enkelen van u is de tijd niet ver meer verwijderd, waa-oi
zij in het leger zullen treden. Doet daar uwen plicht.
En roept de trommel nogmaals
De Belgen in 't geweer,
Dan roept gij : Dierbre Koning,
Hier zijn wij alien weer. »
Doet dan gelijk de Vlamin.gen van 1302, gelijk owe va..I.trs t:n
broeders in den Wereldoorlog deden.
Doch, denkt niet, dat de Belgen slechts in den oorlog het vaderland kunnen dienen
Neen, Se alien tijde kunnen dit alien, in welken stand zij mogen
geplaatst zijn.
Hoe kunnen dit de kinderen ? Door braaf te zijn, in de school
vlijtig te leeren. hunne ouders lief te hebben, te eeren, hun op het
eerste woord te gehoorzamen, hen van nu of te helden, waar het kan,
doch vooral als zij groot en sterk, als hunne ouders oud en versleten
zullen zijn. Past op, dat het versje op u dan niet toepasselijk is :
Een acme vader brengt veeleer tien kindren groot,
Dan dat tien rijke kindren hem __redden in den nood
De kinderen hebben hun vaderland lief, indien zij hunne onderwijzers eeren, goed leeren om eens nuttige, deugdzame, goede burgers
te kunnen zijn. Laat geen oogenblik verloren gaan, wilt gij later gelukkig zijn, want verloren tijd komt nooit terug.

(1) Karakter, door Samuel Smiles ; blz. 71.
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De groote dichter Vondel waarschuwt ons :
Laat het kostelijkst van al
U niet roekeloos ontslippen ;
Dat 's de tijd, die snel gaat glippen,
Zonder dat hij keeren zal.
Och, hoe dun is het getal,
Dat zijn uren meet bij stippen,
Eer de dood den draad komt knippen
Van dit leven, onverwacht,
Meest verloren, minst geacht.
De moeder in den huiselijken kring, de metselaar aan den bouw,
de timmerman aan de schaafbank, de boer achter den ploeg, indien zij
hunnen plicht doen, bewijzen aan het vaderland even gewichtige diensten als de soldaten, de geleerden en bestuurders. In oorlog en vrede
moeten alle Belgen het vaderland liefhebben en dienen, en is dit het
geval, dan zal Belgie onvermijdelijk gelukkig en groot zijn. D

In een volgend opstel stel ik mij voor over de taak der
volksschool, met het oog op de zedelijke en burgerlijke opvoeding to handelen.
Van nu of verklaar ik, dat de volksonderwijzer, de yolksopvoeder, evenals de volksschrijver, een rijpen geest en een rijk
gemoed moet hebben. GEORG HERBERT gaf hun eene schoone
les, wanneer hij, bij het aanvaarden van zijn leeraarsambt, verklaarde :
Voor alles wil ik mij toeleggen op een deugdzaam leven. Van het
deugdzaam leven eens leeraars gaat de krachtigste en welsprekendste
stem uit, waardoor alien die het zien, het moeten vereeren en beminnen
en eindelijk gaan begeeren, dat het hunne er gelijkvormig aan moge
worden. Wij leven in een tijd, die meer behoefte heeft aan goede voorbeelden dan aan vermaningen ) (1).

De volksonderwijzer moet een apostel zijn, en vooral zorgen,
dat hij het verwijt van Faust aan Wagner niet verdiene :
Ich finde nicht die Spur
Von einem Geist, and alles ist Dresser.

III
Indien ergens wakkerheid, beleid en edel plichtgevoel vereischt worden, het is bij de opkweeking,
opvoeding en vorming der pas ontluikende kindsheid.
VAN DER PALM.
(1) Karakter ; blz.

71.
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Als men die lieve kinderen zoo vroeg met de
geleerdheid oppropt, komen er neuswijze ventjes van.
LUBLI/41‹ WEDDIK.

Hoe dikwijls, hoe uitvoerig ik mijn geliefkoosd onderwerp
heb behandeld ; toch vrees ik, dat ik mij niet bepaald, niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt.
De Floogescholen vormen onze toekomstige geleerden.
Zij zijn niet bestemd », zegt VISSERING in zijne « Herinneringen )),
om eene zekere hoe veelheid kennissen te verschaffen, die iemand noodig
heeft om zijn le%ensonderhoud te vinden ».

Hunne taak is de wetenschappelijke ontwikkeling van het
elite der bevolking te bevorderen.
De middelbare scholen van den eersten en tweeden graad,
de colleges, yak- en techn ; sche scholen van den meest uiteenloopenden aard hebben alien een bepaald, scherp gekarakterizeerd doel. Hunne leerlingen hebben dit ook. Zij weten waarom
zij deze studien doen ; bij de keuze wordt met hunnen aanleg,
met de bepaalde doeleinden der ouders rekening gehouden. Ook,
en dit mag niet uit het oog verloren worden, door den band
worden die studenten, zelfs voor zij het instituut bezoeken, voor
eene keuze wordt gedaan, tot deze studien voorbereid. Door
hunne ouders, door de familie, door de omgeving. Dokters,
advokaten, professors, ambtenaars, notarissen leiden gewoonlijk
een hunner zonen tot hun vak op, indien hij aanleg voor de
studie, en lust voor dit yak heeft. Die aanleg, die lust zit er bij
die jongens niet zelden in. Attavisme. Zij hooren en zien niet
antlers van hunnen kindertijd af. Natuurlijk komen ook andere
studenten ter Universiteit, ter technische- of vakschool, zonen
van handelaars, landbouwers, arbeiders ; doch over het algemeen
mag men zeggen, dat deze studenten tot de rijkstbegaafden behooren, van jongs af lust en aanleg hebben gevoeld voor het
yak dat wordt verkozen ; dat zelfs die ouders en familieleden,
welke tot de minst ontwikkelden behooren, hen daartoe aanmoedigden, dat geheel de omgeving die studie ondersteunt, en deze
later onophoudelijk voortgezet wordt, al is het met nit ambtsnoodzakelijkheid, dan toch uit echte aandrift ; dat de liefde en
de speciale begaafdheid voor het vak gedurende de studiejaren
en door de uitoefening van het ambt, onophoudelijk gevoed en
versterkt wordt ; en men zal zich een al te eenzijdig en onvolledig begrip, wel is waar, van de leerlingen van het hooger-,
van het vak-, van het technisch onderwijs kunnen vormen.
Het lager, het volksonderwijs, heeft ook zijn scherp afgeteekend karakter. Het richt zich tot de gansche bevolking. Het
moge waar zijn, dat in de steden de zonen en dochters der hoo-
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gere standen de lagere scholen niet bezoeken. In de plattelandsgerneenten, zijn geene andere onderwijsinrichtingen ; al de kinderen, rijk en arm, komen daar naartoe. Zelfs in de steden bezoekt een groot gedeelte van de zonen en dochters der welstellende burgerij de kostelooze scholen. Ik denk, dat dit getal in
den duren tijd, dien wij beleven, toeneemt. Daar zijn in de lagere
school leerlingen, er kunnen er zelfs onder de behoeftigsten
zijn, die later middelbare, hoogere studien zullen doen. Daar
kunnen er zich ook onder hen bevinden, voor wie de ouders tot
het een of ander vak geschalmd hebben. Doch dit is de minderheid, de niet noemenswaarde minderheid. De leerlingen der
volksschool zullen later handenarbeid verrichten. Het is niet
te voorzien van welken aard ; het is dus onmogelijk hen tot dit
of dat werk voor te bereiden ; het is te uiteenloopend. Daarbij,
dit is de taak der school niet. De taak der school is te leeren
wat alien noodig,- volstrekt noodig hebben; zij moet de kinderen
tot menschen, tot deugdzame goede, verstandige menschen opleiden. Zij moet hun den arbeid leeren liefhebben, niet door hen
van in de school af aan den arbeid te zetten, maar door gansch
haar onderricht, door haar opvoedingsstelsel. Ik vrees, dat met
dit gekleuter aan potaarden mannekens, dit maken van dooskens
en knipsels, men aan onze jongens eer afkeer van gezetten arbeid
dan liefde daartoe inboezemt ; vooral, wanneer men zulken zoogenaamden arbeid doet samengaan met een onmogelijk af te
werken programma, met aan de jongens en meiskens zaken te
leeren, of liever te willen leeren, die zij niet kunnen doorgronden, wier kennis zij later niet noodig hebben, die hen tot onvoldaanheid, grootheidswaan, ontevredenheid met hunnen staat
stemt ; kiemen, die later tot hun ongeluk gedijen. Neen, in de
volksscholen moet in de kortdurige leerjaren geleerd, niet gewerkt worden ; maar het onderwijs moet zoo gegeven, de opvoeding moet zoo geleid worden, dat de geest der kinderen op het
werk gezet, dat lust daartoe opgewekt worde, dat zij daar later
hun geluk in zoeken en vinden. In de lagere school wordt geleerd, wat kan geleerd, 't is te zeggen wat kan verwerkt worden,
wat kan bijblijven in den toestand, waarin de leerlingen zich
zullen bevinden, en dan in de vakschool, in het werkhuis of op
het veld, gehamerd, gekapt, gemaaid, gepikt ; de leerlingen
hebben leeren nadenken, en wat ^even kostelijk is ; ze hebben
leeren luisteren en zien ; ze zullen dit blijven doen : ze zullen
naar het volksboek grijpen : ze zullen daar verpoozing, uitspanning van hun zwaren arbeid in zoeken ; ze zullen er verstandelijke en zedelijke ontwikkeling in vinden, hoewel ze die daar
niet in zoeken ; ze zullen gelukkige menschen zijn.
De geleerden, de hoogst ontwikkel den smaken in het lezen
van de meesterstukken der letterkunde het hoogste genot. Tal
van politieke mannen, vooral in Engeland, die aan het hoofd
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der Regeering stonden, zijn als letterkundigen beroemd : Gladstone was een der meest befaamde Helenisten van zijnen tijd,
en zijn werk Studies on Homer and the Homeric age, wordt nu
nog door de N akmannen hooggeschat. Lord Bollingbroke verklaarde, dat hij de geschiedenis van Engeland in ShakesPeare's
koningsdramen geleerd had.
Voor de niannen van zaken, voor alien die eene verzorgde,
wetenschappelijke letterkundige opleiding hebben genoten, bestaat eene wetenschappelijke, ook eene poetische literatuur.
Hier kom ik herhaalde malen op terug ; ons yolk, gansch
ons yolk, ook ons y olk, dat handenarbeid, zwaren handenarbeid
verricht, de minst ontwikkelden, moet eene letterkunde hebben. Daar zijn volksboeken, die aan al de vereischten van een
volksboek voldoen en letterkundige meesterstukken zijn. De
minst beschaafde leest ze met belangstelling en vrucht. Ook de
hoogst ontwikkelde. Zonder dat deugen zij niet. Maar ze moeten,
het kan niet luid en niet dikwijls genoeg gezegd worden, door de
minst ontwikkelden kunnen genoten worden, door hen, die
geene letterkundige opleiding hebben genoten, door hen, voor
wie bet lezen eene verpoozing, eene uitspanning is van zwaren,
vermoeienden arbeid. Dit wordt, zoowel in het volksonderwijs
als in de volksletterkunde, al te veel uit het oog verloren. Men
schrijft programma's voor, men gaat te werk, alsof onze leerlingen later niets te doen zullen hebben dan te leeren, alsof ons
y olk aan letterkundige kritiek zou doen. Dat is valsch. Ons yolk
moet arbeiden, het moet den levensstrijd strijden, het moet daar
zijn geluk in zoeken en vinden, en dit geluk door de lezing voelen aangroeien. Dit ook is de taak, is een vereischte der yolkslektuur. 1k erken het volmondig : de volksschrijver, evenals de
volksonderwijzer, moet met den ontwikkelingsgraad der leerlingen en lezers rekening houden. Zoo niet mag men op geene
uitslagen reken en. Duidelijk en elementair voor alles !
Populaire wetenschap, vakliteratuur is echte kost voor ons
yolk. Het yolk moet daardoor gevoed en versterkt worden ; doch
de kost moet ook smaken, lekker smaken, het boek moet belangrijk, bevattelijk, duidelijk, aantrekkelijk zijn. Anders zal ons
y olk zulken kost onaangeroerd laten. Over vakbibliotheken wordt
veel, heel veel gesproken. Zij verdienen ons alle y belangstelling.
Een goed vakboek, populair en tevens wetenschappelijk, een
degelijk vaktijdschrift kan veel nut stichten. Overdrijven past
hier echter niet. Een vakboek voor den timmerman, voor den
smid, voor den landbouw, zal in den grond, weinig helpen, indien het den aankomenden timmerman, smid of landbouwer niet
interesseert, indien hij zich daartoe niet aangetrokken gevoelt,
indien de lezing hem geen genot verschaft. Mij komt het voor,
dat de meeste soortgelijke werken meer door den wetenschappe-
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iijken man, die nooit de schaaf, den hamer of den ploegstok in
de hand genomen heeft, dan door den timmerman, smid of boer
gelezen worden.
Dat men hier niet uit afleide, dat de populaire, wetenschappelijke letterkunde, geene echte letterkunde is, of kan zijn, en.
.al de vereischten daarvan bezitten. Hoegenaamd niet, en wenschelijk is het, dat deze op allerlei wijze aangemoedigd worde ;
bier vooral past het woord : C'est en pro fifer que de savoir s'y
plaire : Doch, — ik kan mij bedriegen, — ik denk, dat hier het
levende, het gesproken woord meer dienst kan doen en doet dan
het geschreven woord. De vakschool, de volksvoordracht, dat
heeft ons yolk noodig. Beiden kunnen eene bron van volksverheffing, volksontwikkeling en volksgeluk zijn ; maar hier moet
de kost bij uitstek van goede, degelijke kwaliteit zijn, en hij
moet op voorbeeldige wijze toebereid en opgediend worden ;
zoo niet laat het yolk hem onmiddellijk staan.
In tal van vakscholen laat de bijwoning te wenschen over ;
en de belangstelling daarin is niet wat men mocht verhopen.
Vakboekerijen treft men tot hiertoe, vooral in onze kleine
gemeenten, weinig aan, en onvolledig zijn ze stellig. Uit de
statistieken, waarvan ik inzage kon nemen, blijkt, dat de vakboeken overal oneindig minder gevraagd worden dan de verhalende werken. Zelfs de beste. Ik druk er op : vakboekerijen zijn
noodig, zij moeten aangemoedigd worden ; het is verheugend
dat ons yolk wetenschappelijke werken leest. Maar, het zal altijd
meer treic naar de verhalende literatuur voelen ; dit is onvermijdelijk, en, ik zeg het rond en goed, verre van dit te betreuren,
verheug ik er mij over. Smaakt de ontwikkelde niet het hoogste
genot in de werken van Homeros en Shakespeare, de beschaafde in die van Ebers en Walter Scott? Gaan zij daar niet naartoe
om van Dunne gewone bezigheden, van hunne vermoeiende studie te rusten? Moet het dan verwonderen, dat ons yolk, ons arbeidende yolk, naar De Loteling, In 't Schipperskwartier, De Lelie
van het Gehucht grijpt? Is dat niet gelukkig? Viert de koude
werkelijkheid dan niet genoeg hoogtijd, en mogen wij er ons
niet om verheugen, dat ons yolk ook gaarne in het liefelijke rijk
der fantazij verwijlt?? Is dit Been waarborg van zijne tevredenheid met zijn lot, van het zoeken in zijne eigen hart naar zijn
geluk, zelfs van het hell van den Staat ? Men ziet het ; het onderwerp is op verre na niet uitgeput. Doch, uit dit alles vloeit reeds
het hooge belang der volksletterkunde voort : dit belang
is nergens zoo groot als hier, daar wij zonder ons yolk — vergeet
niet welke beteekenis wij aan het begrip yolk hechten — niets
zijn en door ons yolk alles kunnen en zullen worden. Hieruit
vloeien ook de vereischten van ons volksonderwijs en van onze
volksletterkunde voort ; zij moeten ons yolk leeren opbeuren
en veredelen, zijnen kunstgeest streelen en louteren ; zij moeten
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ook Ons yolk ontwikkelen en verzedelijken, deze ontwikkeling
en verzedelijking moet met het poetische genot verbonden zijn ;
het moet er mede samenvloeien — wat zeer wel mogelijk is — de
volksliteratuur moet daarbij voor het yolk eene verpoozing zijn.
Ook de volkswetenschappelijke letterkunde.
Conscience, de groote weldoener van ons yolk, deelt in het
voorbericht van De Loteling mede, dat hij zijn boek TOT VERMA 'iK van zijne lezers en lezeressen, zijne goede vrienden, schreef

Arnout Geulincx herdacht
(1624-1669)
door J. SALsmANs S. I., briefwisselend lid der Academie,
Einde Januari 1624, zag het levenslicht te Antwerpen
Arnout Geulincx, die beroemd worden zou op het gebied der
wijsbegeerte. De naam zijner moeder, Maria Stricx, luidt elders
Strick, Stricker, Strickaert. Zijn vader was niet ver van Leuven
geboren en had ook in die stad gewoond ; te Antwerpen was hij
eerst dienstknecht geweest bij de familie van de Werve, nu was.
hij stadsbode op Brussel ; hij behoorde dus tot de kleine burgerij. Het wapenschild, prijkend op sommige boeken van den
wijsgeer, schijnt niet eigen. aan het gezin, maar van louter akademischen aard te zijn. Zoo namen nog andere licentiaten van
dien tijd een wapenschild aan.
Het kind werd gedoopt in S. Jakobskerk den 31 Januari, en
ontving zijn naam, Arnout of Arnoldus, van zijn peter Arnold
Stricx, hoogstwaarschijnlijk zijn grootvader aan moederszijde.
Het zou nog een zuster en drie broeders krijgen ; een dezer, Jan,
zou leerling worden van den kunstschilder Jordaens. Deze vier
laatste kinderen werden alien gedoopt in 0. L. V. kerk, wat
bewijst dat ondertusschen de ouders naar die parochie verhuisd
waren. In 1637-1638 kochten ze twee huizen, aan elkaar palend,
in de Wijngaardstraat (n. 17) en de Moriaanstraat (n. 16).
Nadat de jonge Arnout latijn geleerd had, waarschijnlijk
in de school der Augustijnen in de Kammerstraat, ging hij op
zestienj arigen leeftij d (1640) naar de Hoogeschool van Leuven,
waar hij in het Paedagogium De Lelie (tusschen de Diestsctie
en de Savoyestraat gelegen) de wijsbegeerte bestudeerde onder
de leiding van twee Antwerpsche hoogleeraars, Van Eyck en
Stockmans, en van Willem Philippi (van Halle). Deze voelde
weinig voor de Aristotelische wijsbegeerte en helde sterk over
naar de leer van den toen veel opgang makenden Rene Descartes.
In 1643 bekomt Arnout het licentiaat, als tweede op 159 deelnemers in den prijskamp, en vangt dadelijk de studie der godgeleerdheid aan. Drie jaar later (1646), dus in zijn drie-en-twintigste jaar, is hij in voornoemd College De Lelie professor van
tweeden rang (professor secundarius) in de wijsbegeerte ; zes,
jaar nadien (1652) wordt hij tot professor van eersten rang bevorderd. Nog ditzelfde jaar zit hij voor bij de « disPutationes quodlibeticae ». Hier moeten we even bij stilstaan
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Jaarlijks, in December, hadden er te Leuven akademische
oefeningen in het latijn plaats, Saturnalia genoemd, waar professoren en studenten het voor en tegen van allerhande en meest
uiteenloopende, ernstige en luimige, vraagstukken (vandaar de
naam : quaestiones quodlibeticae) om de beurt sierlijk kwamen
uiteenzetten : een vernuftig tornooi volgens den smaak van den
tijd, dat ons aan de middeleeuwsche steekspelen herinnert. Stilaan was het er toe gekomen (1) dat de voorzitter zelf die kleine
dissertaties opstelde of althans verbeterde, en doorgaans door
zijn leerlingen deed voordragen. Geulincx liet dan ook het jaar
daarop zijn Quaestiones quodlibeticae te Antwerpen verschijnen
(bij de We Cnobbaert, 1653) als eigen werk, voorafgegaan door
de °ratio, de lange redevoering die hij als voorzitter, om die
akademische plechtigheid in te leiden, uitgesproken had. Er
zijn 28 vraagstukken (of liever 27, want er is eene, die twee
nummers beslaat), b. v. : Of het prijzenswaardig is veel aanhalingen uit andere schrijvers bij te brengen [5] of vreemde
talen aan te leeren [11] ? Of het past de jeugd in de tooneelspelen te oefenen [14] ? Of men wel zou doen ook vrouwen tot
de philosophische lessen toe te laten [10] ? « Sommige hebben
veel verstand, zegt Geulincx ; ook zouden ze veel bijval hebben... Waarom hebben de mannen het monopolium dier studien? » Doch het onderwerp wordt niet grondig en ernstig beb andeld, gelijk men wenschen zou in onzen feministischen tijd.
Trouwens de luimige vraagstukken, ter afwisseling, ontbreken
niet, b. v. Moet men malkander groeten op straat [1] ? Of het
past dat een jonker naar de nieuwe mode gekleed ga [7], en
het hof make aan de jonkvrouwen [22] ? Past het dat de akademische disputen levendig en luidruchtig zijn [9] ? Of het te
verkiezen is dat de geleerden rijk, dan dat ze (zooals doorgaans)
arm wezen [15] ? Of het betaamt dat men zijn vrienden op een
goeden teug wijn onthale [16]? Of men beter doet de gastmalen
's avonds dan wel 's middags te houden [17]?
De 24e vraag is het meest bekend gebleven, nl. « of het
Vlaamsch (2) of bet Latijn hooger staat?» Onze wijsgeer stelt
de twee talen voor als antieke vuistvechters, malkander met hun
beweegredenen geduchte stooten toebrengende. Zoo zegt het
Latijn, dat het Vlaamsch « slechts als huisslavin en dienstmaagd
zich in de keukens laat hooren en in de kroegen van het gepeupel, non nisi verna et famula, per culinas strepit (3) et popelli
(1) Zie MONCHNMP, Histoire du Cartesianisme en Belgique, blz. 225.
(2) In de eerste uitgaaf (1653) wisselen Flandrica (lingua), Flandria,
Flandro-Belgae of met Belgica, Belgium, Belgae ; in de uitgaaf van
1665 staan overal deze laatste benamingen.
(3) Strepit : hoe Prof. LAND daar « sluipt D van maakt, weten we
niet : strepere is toch niet repere. Uit zijn anders voortreffelijke verta-
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tabernas ». Prof. Pirenne, in zijn hooggeprezen Histoire de Belgique (Bd. IV, uitg. 1911, blz. 453) haalt daaruit : « Geulincx
declarera dedaigneusement que le flamand doit se contenter de
se faire entendre a la cuisine et a l'estaminet ; Geulincx zal
minachtend verklaren dat het Vlaamsch er dient genoegen mee
te nemen in de keuken en in de kroeg gesproken te worden ».
— We merken aanstonds op dat in zich zelf de latijnsche woorden objectief niets dan een feit uitdrukken : het Vlaamsch wordt
slechts in lage kringen gebezigd. Of nu onze wijsgeer dit, uit
eigen overtuiging, ten voile beaamt, is heelemaal niet zeker,
daar die woorden gesproken worden door Latium, den kampvechter van het Latijn, die zich in 't vervolg aan klaarblijkelijke,
eenzijdige overdrijvingen bezondigt.
Het subjectief element (dedaigneusement, doit se contenter) dat Prof. Pirenne naar voren haalt in zijn paraphrase, ligt
wel in de bedoeling van Latium ; doch, en hier is de kern der
zaak, dat het de persoonlijke gemoedsstemming van Geulincx
weergeeft, mag niet gladweg beweerd worden. — Inderdaad,
wat men daar ook van gezegd hebbe, in die luimige woordenwisselingen, waar het pro en het contra met evenveel brio verdedigd worden, is het niet zoo gemakkelijk de persoonlijke meening van den schrijver met zekerheid te gissen, hoewel toch
waarschijnlijk, volgens de oude scholastische methode, eerst de
opwerpingen tegen de te houden meening, nl. de beweegredenen
voor de tegenovergestelde, aan de beurt komen, en daarna de
argumenten. voor de zienswijze des schrijvers, zoodat men een
goeden eindindruk teweegbrengt. Maar in het ons bezighoudend
geval is deze regel niet toepasselijk, omdat de beweegredenen
pro en contra ondereen gemengd zijn wegens den vorm van
kampstrijd door den schrijver gekozen. — Uit andere teekenen
echter kan men opmaken dat Geulincx, verre van zijn moedertaal te misprijzen, ze daarentegen hoogschatte. Hij, fiere yolksjongen, was te onafhankelijk van karakter om den « parvenu »
te spelen. Is niet reeds het feit alleen, dat hij die vraag deed
behandelen : « Of het Vlaamscsh of het Latijn hooger staat? »,
veelbeteekenend ? Zou hij dit niet al te dom om besproken te
worden geacht hebben, indien naar zijn oordeel ontegensprekelijk en in alle opzichten het Latijn de kroon spande? Dat zulks
wel het oordeel van velen van zijn tijd was, schijnt hij te veronderstellen in de eerste woorden van de Quaestio, vooraleer hij
Latium en Flandria laat spreken : « Daar zijn er, zie ik, die

ling zijn meest al onze aanhalingen in het nederlandsch ontleend. —
Over het hier behandelde vraagstuk, zie het boekje van DE SADELEER,
Geulinx verongelijkt (I3russel, Uitgeverij « Libertas », Kiekenmarkt,
1919) ; we hebben er menige bizonderheid uit overgenomen, door eigen
studie nagezien en aangevuld.
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lachen ; reeds onderscheiden ze in die twee een Herkules en een
Antaeus (d. een overwinnaar en een overwonnene). Doch
(zoo gaat hij; nog altijd zelf sprekend, voort) die zijn vooringenomen ; op dit stuk gaan haast alle menschen aan vooroordeelen.
mank. Billijkheid alleen mag bier de keurweester zijn. » Is daaruit niet op te- maken dat Geulincx geenszins onvoorwaardelijk
alles over had voor het Latijn? — Waarom trouwens heeft hij
zelf althans een zijner wijsgeerige werken in het nederlandsch
uitgegeven ? Dat ware moeilijk te verstaan van wege iemand die
onze taal juist goed genoeg voor keuken en kroeg zou geacht
hebben. — Meer nog : volgens een handschrift, tot op hedea
in de Leidsche Bibliotheek be-waard, een schrijfboek ni. waar
een der hoorders van den professor diens woorden heeft opgeteekend, zou Geulincx verklaard hebben dat het Nederlandsch,
zoowel als het Hoogduitsch, naar zijn meening boven het Latijn
te verkiezen is voor de beoefening der wijsbegeerte. Eenige
jaren later zou Leibniz ook zeggen dat het Hoogduitsch, als
voertuig van wetenschappelijke behandeling, bij geen andere
talen ten achter staat. — Op het einde der XI° Quaestio (Uitg.
Land, biz. 98) vermeldt onze schrijver den verderfelijken invloed
van zekere vreemde talen op den landaard en stelt zijn taalgenooten daarvoor op hun hoede. — Eindelijk indien men de eerste
en beruchte woorden van Latium in den kampstrijd aan Geulincx wil aanwrijven als zijn persoonlijke meening, waarom niet
evenzeer de zonderlinge en blijkbare overdrijvingen, die Latium
daarna uitspeelt, op schrijvers rekening geschoven? Waarom,
omgekeerd, zouden wij niet met evenveel . of zelfs meer recht
het antwoord van Flandria mogen verstaan als het gemoed van
onzen wijsgeer en zijn liefde voor zijn moedertaal weerspiegelend? « Zij... betuigt dat hetgeen we voor een afdoenden stoot
hielden, niet meer was dan de schok van vuisten op elkaar.
Met edelen zwier schudt zij het hoofd en zegt : Alle dingen hebben hun beurt ; eens komt de tijd, wanneer de wereld, genoeg
hebbende van geleenden tooi, hulde brengen zal aan de oprechtheid... Dan zal ik worden rondgedragen als zegevierende... » —
Of liever, laten we nooit vergeten dat dit alles bedoeld is als spel
en kortswijl, ludicra, zooals Geulincx ons nog uitdrukkelijk
waarschuwt, wanneer hij een einde stelt aan den kampstrijd.
Ik achtte het de moeite waard aan te toonen hoe luttel het
verzinseltje om het lijf heeft, dat Geulincx, en met hem al onze
Vlaamsche geleerden uit vroeger eeuwen, niets dan minachting
voelden voor onze taal. Dit was zeker het geval niet met Dodoens
die zijn Cruyde-boeck in het Nederlandsch uitgaf, noch met
Simon Stevin, den beroemden wiskundige, die herhaaldelijk zijn
hoogschatting voor onze taal te kennen gaf.
Doch vestigen we nu wederom onze aandacht op de wijsgeerige loopbaan van Geulincx. In 1658 werd hij uit het ambt
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Evan professor ontslagen, dat hij sedert twaalf jaar te Leuven
bekleedde. Was het omdat hij, in weerwil van de bestaande gewoonte in de faculteit van wijsbegeerte, in den echt wilde tre,den? Ofwel om reden van schulden? Of van oneenigheid met
, collega's? Of, wat volgens het ons bekende nog minder waarschijnlijk is, om zijn gehechtheid aan het Cartesianisme? Men
heeft het tot nog toe niet kunnen uitmaken. Geulincx, vier-en,dertig jaar oud, trekt dadelijk naar Leiden. Hij legt zich toe op
.de geneeskunde, zooals andere wijsgeeren van zijn tijd, en promoveert nog datzelfde jaar tot doctor in die wetenschap. Hij
trouwt met Susanna Str i cx, wellicht een bloedverwante aan
moeders kant. bmstreeks lien tijd komt hij in betrekking met
den kleinzoon van den Mechelaar Gaspard Van der Heyden,
Prof. Abraham Heydanus, onder wiens invloed hij overgaat tot
het protestantisme. Heydanus steunde hem geldelijk en was
voortaan zijn beschermer aan de Leidsche Hoogeschool. Geulincx mocht private lessen geven in de wijsbegeerte en voorzitten
bij de phiiosophische disputen. Zijn vrijen tijd benuttigde hij
om een nieuw boek op te stellen : Logica suis fundamentis restituta, Redeneerkunst tot haar grondstellingen teruggebracht, dat
in 1662 te Leiden uitkwam (bij H. Verbiest). Daarop werd hij
tot « lector » in de Logica aangesteld en ving zijn ambt aan met
een plechtige redevoering, Oratio (secunda). Het jaar daarop
(1663) heeft hij een ander boek klaar : Methodus inveniendi argumenta (De manier om bewijsgronden te vinden ; Leiden, bij
Izaak De Waal). Ondertusschen houdt hij herhaalde malen
openbare disputen over de wijsgeerige natuurkunde en zedenleer. In 1665 bezorgt hij een tweede uitgaaf van zijn Quaestiones
quodlibeticae (bij H. Verbiest), en nog datzelfde jaar Tractatus
Ethicus Primus (Leiden, bij Phil. de Cro-y), wat hem den titel
verwerft van professor extraordinarius en aanleiding geeft tot
zijn Oratio tertia. In 1667 mag hij de Ethica of natuurlijke zedenleer doceeren en geeft de nederlandsche vertaling uit van
bovenvermeld traktaat : Van de Hooft-deuchden. De eerste
Tucht-verhandelin.p. Door Arnout Geulincx, AntwerPenaar, Professor van de PhilosoPhie in de Universiteit van Leyden. Tot
Leyden, Ghedruct voor den Auteur bij PhiliPs de Cro-Y. A°
1667. In 1669 verschijnt bij Salomon Wagenaer (Leiden) de derde
druk der Quaestiones quodlibeticae en, plotseling, in November
wordt Geulincx door een besmettelijke ziekte aangetast en weggerukt in den vroegtijdigen ouderdom van zes-en-veertig jaar.
De Hoogeschool verzekerde een pensioentje aan de weduwe, die
overigens kort daarna haar echtgenoot naar het graf volgde.
Na Geulincx dood werden nog uitgegeven, volgens de nota's
'door de toehoorders onder de lessen of besprekingen opgeteekend : Dictata ad Lapicam, Tractatus de officio disPutantium,
Collestium oratorium, MetaPhysica, Physica, Disputationes,
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Ethicae Traciatus II-VI, Annotata praecurrentia en Annotata
latiora in princiPia philosophica Renati Descartes. Enkele dier
werken zijn voor 't eerst gedrukt in de volledige uitgave die
Prof. Land, van Leiden, bezorgde van Geulincx latijnsche
Opera philosophica (Den Haag, Nyhoff, 1891-1893) en die onze
voornaamste bron bij deze studie geweest is. Wat de nederlandsche uitgaven betreft, behalve De eerste Tucht-verhandeling,
reeds vermeld, verscheen nog na 's schrijvers dood : Ethica of
Zedenkonst, vertaald door Ant. de Reus (o. a. Dordrecht, 1697)
en Geest- en Wereldkunde van Arn. Geulings (Metaphysica en
Physica) ook door Ant. De Reus vertaald (Dordrecht, 1696) ; er
betaan dus Brie werken in het nederlandsch.
Een trouw beeld van den wijsgeer vinden we in de woorden waarmede Abraham Heydanus zijn betreurden collega en
beschermeling herdacht : « Geulincx was schrander van geest
en welsprekend ; had de armoede hem niet op allerhande wijze .
belemmerd, hij zou met eer zijn plaats ingenomen hebben onder
de uitstekende wijsgeeren en redenaars dezer eeuw. » Onafhankelijk voorwaar en oorspronkelijk was hij : eenerzijds heeft hij
een hekel aan de Aristotelische wijsbegeerte en breekt die geweldig of ; anderzijds volgt hij Descartes, doch geenszins letterlijk of slaafs, hoewel hij hoog met hem opgaat zonder hem altijd
te noemen. Geulincx voelt de noodzakelijkheid een kritische
theorie der kennis op te bouwen. Voor hem zijn de zintuigen
geen criterium van zekerheid, wel het bewustzijn en de rede.
Hij hecht weinig belang aan de meening ot het getuigenis van
anderen. De ziel pladtst hij in veel losser 'betrekking met het
lichaam dan in het peripatetisch stelsel. Ondergeschikte oorzaken, causae secundae, zijn er voor hem eigenlijk niet ; doch men
vindt in zijn opvattingen de kern van het occasionalisme, dat
Malebranche zal ontwikkelen ; ook van de onmiddellijke kennis
der dingen in God. In zijn zedenleer treedt Geulincx als hervormer op, daar hij de socratische verdeeling der hoofddeugden
heelemaal overboord werpt. Ook hier doet hij aan occasionalisme
en weigert den mensch te beschouwen als eigenlijke oorzaak
van die daden welke hij niet doorgronden kan. In ethisch opzicht
is Geulincx een voorganger van Spinoza. — Omtrent meest al
die punten zijn er tegenwoordig weinig wijsgeeren die Geulincx
gedachten deelen : hij heeft trouwens meer afgebroken dan opgebouwd. Waar hij echter de oude naleve uitleggingen der natuurkunde onmeedoogend aftakelt en de proefondervindelijke
methode aanbeveelt, heeft hij goed werk verricht en voor de
moderne physische wetenschap den weg gebaand.
Het is wel begrijpelijk dat zoo'n durvend vernuft veel bijval
moest hebben bij de studenten : deze zijn doorgaans bij voorbaat
gewonnen voor iemand die, tegenover de leeraren van den
ouden stempel, nieuwe gedachten vooropzet in eigenaardigen,
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sierlijken, ietwat orakelachtigen stiji. Niet alleen te Leuven,
maar ook te Leiden, vooral wanneer hij slechts bizondere lessen
mocht geven, vermoedden velen een verborgen schat van wijsheld in zijn uitspraken. Maar of dit alles Geulincx bij zijn collega's sympathiek maakte, is wat anders.
Om te besluiten, A. Geulincx was een krachtige geest, een
oorspronkelijk denker, een goed wijsgeer, hoewel toch niet van
de grootste. Het zou niet passers dat zijn naam heelemaal vergeten werd door onze vlaamsche intellectueelen.
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I. Voorwoord.
In de aflevering van Maart 1922 van de Versl. en Meded.
der Koninklijke Vlaamsche Academie, werd een stuk van mij
opgenomen, waarin de Euglenaceae van Java tot en met Juli 1921
behandeld werden.
Sinds dien heb ik tot einde 1921 nog verscheidene voor
Java nieuwe soorten gevonden ; tevens werden nog veel nieuwe
vindplaatsen waargenomen.
In de volgende regels wil ik niet alleen de verschenen systematische bewerking der Euglenaceae van Java vervolledigen,
maar ook trachten een eerste poging te doen om voor deze groep
organismen, de biologie en cekologische gevolgtrekkingen te
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maken op grond der in cijfers omgezette gegevens, zooals dit
naar mijn oordeel moet geschieden.
Het gebeurt maar al te vaak dat onderzoekers die in Europa
materiaal bewerken, dat door anderen verzameld werd, algemeene conclusies trekken, daarbij steunende op een paar gegevens. Deze gevolgtrekkingen zijn natuurlijk alles behalve bewezen.
Het is waar dat het veel gemakkelijker en vlugger gaat,
wanneer men een dier in het plankton van een meet in groot
aantal gevonden heeft, als vindplaats en relatief voorkomen
de steeds geldende zin « zeer algemeen in het plankton van
stilstaand water » op te geven. Maar dit is gem zui ve-tr wetenschappelijk werk.
Aileen de weg waarop J. MAC LEOD zoo dikwijls de nadruk
gelegd heeft, is zeker en leidt tot onbetwistbare resultaten.
Men moet jaren lang onderzoekingen doen, gegevens verzamelen, langzaam en rustig, feit voor feit opteekenen om dan
eindelijk alle gegevens in een tabel samen te vatten. Deze tabellen en cijfers zijn dan de eenige absoluut betrouwbare basis be- treffende het voorkomen en de betrekkelijke algemeenheid van
een plant of dier.
Dergelijk werk gaat langzaam vooruit en eischt jaren onderzoek alvorens men zelfs maar een kleine opgave van een paar
woorden doen kan, maar het verkregen resultaat blijft dan ook
als een zekere aanwinst voor de wetenschap. Niettegenstaande
de omslachtigheid van deze werkwijze geloof ik toch, dat het
de eenige is die tot het gestelde doel kan leiden.
Sinds de Lewerking der Euglenaceae van Java van de pers
kwam is het stuk waarover daar in de voorrede spraak is reeds
verschenen onder den titel
Contribution a la connaissance de la Flore et de la Faune
microscoPiques des Indes Neerlandaises. Annal. de Biol. Lacustre XI, 1922 p 130-151.
Ten gevolge van mijn zending naar Kongo kan het vervolg
hierop nog niet afgemaakt worden, maar ik hoop het laatste
gedeelte dadelijk na mijn terugkomst te kunnen opstellen.
Ook het tweede gedeelte van de Myxophyceae van Java zag
intusschen het licht, onder den titel :
« Zweiter Beitrag zur MyxoPhyceen flora von Java ». Hedwigia LXIV, 1923, p. 268-285.
terwijl de bewerking der Hydrodictyaceae onder den titel
« Les Hydrodictyaceae de Java » verscheen in Nuova Notarisia
XXXIV 1923.
Ten slotte verscheen een stuk dat voor de hiervolgende studie van groot belang is. « Note sur l' EUGLENA ACUS EHRENBERG » Bull. soc. roy. Botan. Belg. LVI, 1924, p. 124-132.
Hierin verdedig ik de stelling dat Euglena acus EHRENBERG
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varieteiten rigida HUEBNER en minor HANSGIRG jeugdvormen
van Euglena acus EHRENBERG zijn en dat Ph,acus acutissimus BERNARD, als een vorm van Euglena acus EHRENBERG moet beschouwd worden, zooals ik reeds in 1922 vermoedde. Eindelijk wordt van de soort Euglena acus EHRENBERG
een nauwkeurige beschrijving gegeven.
In de hiervolgende bepalingstabel heb ik dan ook de varieteit rigida HUEBNER, alsook de soort Euglena acutissima LEMMERMAN die ik in mijn eersten arbeid als zelfstandig beschouwd
had, weggelaten.

II. Nieuwe gegevens voor de systematiek der Euglenaceie
van Java met biologische conclusies.
A. Geslacht EUGLENA.
Sinds mijn eerste stuk verscheen, zijn drie voor Java nieuwe
soorten gevonden geworden, zoodat de tabel ter bepaling der
Euglena soorten als volgt gewijzigd moet worden.
Tabel tot het bePalen der Euglena soorten van Java
1) ( 1 1) Lichaam spoel- of eivormig .
2) ( 5) Chromatophoren niet schijfvormig.

3) ( 4) Flagellum ongeveer de lengte van het lichaam
E. VIRIDIS.
4)
Flagellum twee tot drie maal de lengte van het lichaam
E. SANGUINEA.
5)
Chromatophoren schijfvormig.
6) ( 7) Kleine vorm hoogstens 50 11 lang
E. GRACILIS.
Lichaamslengte minstens 75 '.
7)
8) ( 9) Lichaamsbreedte hoogstens 15 ti
E. LIMNOPHILA.
9) (10) Lichaamsbreedte 20-25
E.E. POLYMORPHA.
10)
Lichaam 38 p. breed
E. CAUDATA.
Lichaam langgerekt, cylindervormig of naaldvormig,
11)
met min of meer toegespitste uiteinden.
12) (15) Paramylum-lichamen staafvormig.
13) (14) Lichaam sterk metabolisch, cylindervormig met korte
caudale spits
E. DESES.
Lichaam stijf, zich in zijn geheel hoogstens halfmaan14)
vormig kunnend buigen, lange doorschijnende caudale
spits
E. ACUS.
15)
Paramylumlichamen ringvormig.
16) (19) De celmembraan vertoont kleine knobbeltjes.
17) (18) De knobbeltjes der celmembraan zijn in spiraalvormige
rijen gelegen. Flagellum kort. Lichaam 80 IA lang,
8 tA breed.
E. SPIROGYRA.
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18)

De knobbeltjes der celmembraan in rechte strepen in de
lengte-as van het lichaam. Flagellum zoo lang als
het lichaam. Lichaam 90-225 lang, 22-28 p. breed

19)

Membraan zonder knobbeltjes.
Lichaamslengte minstens 300 1-L

E.

FUSEA.

E. OXYURIS.

Euglena viridis EIIRENBERG
Nieuwe vindplaats (1) :
1921. VII, 19. in het plankton van de sitoe Tjibeureum
Gobras bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Deze soort werd tot nog toe op Java twee maal in brakwater, driemaal in plassen, zesmaal in sitoe's en eenmaal in een
meer gevonden. Ze komt dus in alle stilstaande wateren, zelfs
in brakwater voor. Alleen in stroomende wateren werd ze op Java
nog niet gevonden. Het meest treft men ze aan in sitoe's d.w.z.
kleine meertjes van hoogstens 2 M. diepte (2).
Ten opzichte der maanden werd de soort gevonden :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5.
2.
1.
2.
1.
1.
Hieruit is te zien dat Euglena viridis EHRENBERG het geheele jaar door op Java voorkomt, maar vooral op het eind van
de regenperiode.
De algemeene gevolgtrekking voor deze soort is dugs :
Euglena viridis EHRENBERG komt op Java in alle stilstaande
wateren voor en wordt ook in brakwater aangetroffen. Het talrijkst treft men deze soort aan op het eind van de regenperiode.
Euglena sanguinea EHRENBERG
Nieuwe vindPlaats :
1921. VII, 20. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Deze soort werd tot nu toe viermaal op Java aangetroffen.
(1) Daar in dit stuk enkel door mij waargenomen vindplaatsen
voorkomen, kwam het me nutteloos voor steeds de naam van den vinder
te vermelden.
2) VAN Ova, P. Einteilung der Binnengewdsser Java's. Intern. Rev.
1. ges. Hvdrob. and Hydrogr. X. 1922 p. 7.
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Drie maal zijn nauwkeurige gegevens bijgevoegd en toen werd
ze telkens in sitoe's gevonden. Het aantal vangsten is te klein
om eenige conclusie ten opzichte van den aard der woonplaats
alsook van het voornaamste jaargetijde van voorkomen te kunnen maken.
Tot op heden werd ze vooral in het midden der regenperiode
aangetroffen.
Euglena limnoPhila

LEMMERMANN.

Lichaam spoelvormig, weinig metabolisch, met vrij
lange eindspits. 82 v. lang en 10 :1, breed. Membraan met
zeer onduidelijke strepen. Flagellum kort. Talrijke schijfvormige chromatophoren. Een of twee lange stafvormige
paramylumlichamen, die voor en achter of aan weerskanten
van den kern gelegen zijn. Katharoob.
VindPlaats :
1921. VIII, 4. In de rivier Tjiloganti te Gegempalart
bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Werd tot nog toe slechts eenmaal op Java gevonden in stroomend water, in de maand Augustus.
Euglena Polyrnorpha

DANGEARD

Lichaam spoelvormig, metabolisch, met zeer korte
stompe eindspits. 80-90 ! lang, 20-25 ', breed. Membraan
met spiraalvormige strepen. Flagellum ongeveer tweemaal
zoolang als het lichaam. Chromatophoren schijfvormig. De
paramylumlichamen kunnen ontbreken. Meso en oligosaproob.
VincIPlaats :
1921. IX, 22. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en celetologie :
Werd tot nog toe slechts eenmaal op Java gevonden in
ondiep stilstaand water in de maand September.
Euglena caudata

HUEBNER

Lichaam breed spoelvormig, metabolisch, met caudale
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VindPlaats :
1921. IX, 22. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en caologie :
Werd tot nog toe slechts eenmaal op Java gevonden in
ondiep stilstaand water in de maand September.
Euglena acus (EHRENBERG) emend. VAN OYE
Synoniemen : Euglena acutissima LEMMERMANN, Euglena
acus EHRENBERG var. rigida HUEBNER.
Naar aanleiding van mijn onderzoekingen betreffende deze
soort (1) dient hiervan een nieuwe beschrijving ingelascht te
wor den .
Veranderlijke soort, lange spoelvormige stijve cellen, die
2ich in hun geheel halfmaanvormig kunnen buigen. Achteraan
een lange doorschijnende spits. 65-220 p- lang en 4-25 p- breed.
Membraan glad bij de jonge exemplaren, lichtelijk spiraalvormig gestreept bij oudere en duidelijk gestreept bij volwassen
exemplaren. Zeer kort flagellum hoogstens 1/3 van de lengte van
het lichaam. Talrijke schijfvormige chromatophoren. Geen pyrenoiden. Minstens twee lange staafvormige paramylumlichamen.
Meestal van 3-14 in aantal onregelmatig gelegen. In 't algemeen
zijn er geen ter hoogte van de kern. Oligo tot zwak mesosaproob.
In ondiep stilstaand water zoowel in het plankton als aan den
rand tusschen andere wieren.
Nieuwe vindplaatsen :
1921. VII, 20 ; VIII, 6 ; IX, 22. In het plankton van
de Sitoe Tjibeureum Tjibeureum bij Tasikmalaja.
X, 4. In een vischvijver te Gegempalan bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Deze soort werd driemaal in een vijver en viermaal in sitoes
(1) VAN OYE, P. Note sur 1'Euglena acus EHRENBERG.
Bull. soc. roy. Bot. Belg. LVI, 1924, p. 124-132.
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gevonden. Dus enkel in ondiep stilstaand water van vijvers en
sitoes.
Wat de maanden betreft, waarin de soort gevonden werd,
zien we :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
1
•1
1
1
1
1
De zeven vondsten zijn over het geheele jaar verspreid, toch
zien we dat de soort eenigszins meer voorkomt in het begin der
regenperiode.
Euglena deses

EHRENBERG

Nieuwe vindPlaatsen :
1921. VIII, 4. In een vischvijver to Gegempalan bij.
Tasikmalaja.
VIII, 6. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en celevlogie :
Deze soort werd op Java 4 maal in vijvers gevonden, 10 maal
in sitoes, 1 maal in een meer en 1 maal in een rivier. Ze komt
dus in alle binnenwateren op Java voor, maar voornamelijk in
de sitoe's.
Ten opzichte der maanden krijgen we :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1
2.
1
1.
4
2.
2.
2.
Deze soort wordt dus vooral in het begin der regenperiode
aangetroffen.
Als algemeene gevolgtrekking hebben we dus :
Euglena deses EHRENBERG komt vooral in sitoes voor, maar
kan ook in alle binnenwateren aangetroffen worden.
Men vindt ze voornamelijk in het begin der regenperiode.
Euglena spirogyra

EHRENBERG

Werd tot nog toe maar twee maal op Java gevonden; eens in
een sitoe en eens in een meer. Deze vangsten werden gedaan in
de maanden September en Oktober.
Eu,gilena oxyuris

SCHMARDA

Nieuwe vindPlaats :
1921. VII, 20. In het plankton van de sitoe Gedeh bij
Tasikmalaja.
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Biologie en cekologie :
Tweemaal werd deze soort tot nog toe op Java gevonden..
Eens in een rivier en eens in een sitoe. In de maanden April en
Juni.
Euglena gracilis

KLEBs

Werd slechts eenmaal op Java gevonden, in de maand'
Februari.
Euglena fusca (KLEBs) LEMMERMANN
Werd slechts eenmaal in de maand April in een vischvijver
gevonden op Java.
B. Geslacht

CRYPTOGLENA

CryPtoglena

EHRENBERG

pigra EHRENBERG

De eenige soort van dit geslacht werd tot nog toe maar eenmaal op Java gevonden, in de maand Januari in een sitoe.

C. Geslacht EITTREPTIA PERTY
EutrePtia viridis

PERTY

Deze soort werd tot nog toe zesmaal op Java gevonden..
Tweemaal in vijvers, driemaal in brakwater en eenmaal in een
weer.
Ik herinner me zeer goed deze soort heel vaak in het brakwater gevonden te hebben zonder er, jammer genoeg, steeds
aanteekening van te houden.
Bij de lijst, in 1922 gepubliceerd, dienen volgende data bijgevoegd te worden.
1917. VII, 25. In het brakwater van de oude havengeul te Batavia. Zoutgehalte 25.55 Oho.
IX, 3. id. Zoutgehalte 27.01 °/00• (1)
Biologie en cekologie :
Vooralsnog werd deze soort op Java enkel in staand water
aangetroffen. Vaak in brakwater, wat trouwens met alle gegevens der literatuur overeenkomt. Het is waarschijnlijk dat de
(1) VAN Ova, P. Note sur les micro-organismes de l'eau saumatredu vieux port de Batavia (Java) Ann. biol. lacustre X 1921, p. 207-216.
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varieteit schizochlora ENTZ die in ziltige vijvers van Hongarije
gevonden werd, niet zal kunnen behouden blijven.
De soort werd in de volgende maanden gevonden : eens in
April, eens in Juli, tweemaal in September, eens in Oktober en
eens in November. Uit deze gevens is tot nog toe niets te trekken ten opzichte van het jaarlijksche voorkomen.
LEMMERMANN zegt dat deze soort kataroob tot mesosaproob
is. Voor Java is dit volstrekt onjuist. Ze is daar integendeel
poly- tot mesosaproob. Oestijds gaf ik reeds een nauwkeurige
beschrijving van den toestand van het water waarin ik deze
-soort het meest heb aangetroffen. (1)
D. Geslacht PHACUS DUJARDIN
Van het geslacht Phacus werden geen voor Java nieuwe
soorten meer gevonden. Enkel de volgende vindplaatsen dienen
aan de reeds gegeven lijsten toegevoegd te warden.
Phacus j5leuronectes (0. F. MUELLER) DUJARDIN
Nieuwe vindplaatsen :
1921. VII, 20. In het plankton van de sitoe Tjibeureum Tjibeureum bij Tasikmalaja.
VII, 22. In een beek te Tawangbanteng bij Tasikmalaja
—
VIII, 4. In een vischvijver te Gegempalan bij
Tasikmalaja.
—
VIII, 6. In het plankton van de sitoes Gedeh
en Tjibeureum Tjibeureum bij Tasikmalaja.
IX, 22. In het plankton van de sitoes Gedeh
Tjibeureum Gobras en Tjibeureum Tjibeureum bij Tasikmalaja.
X, 4. In de rivier Tjiloganti te Gegempalan bij
Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
De Phacus pleuronectes (0. F. MUELLER) DUJARDIN werd
reeds 22-maal op Java gevonden. Van deze gegevens zijn er

(I) VAN Ow, P. Aanteekeningen over brakwater microorganismen
van Batavia. Tevsmannia 1917. p. 408.
Id. Note sur les micro-organismes de l'eau saumatre du vieux
port de Batavia (Java).
Ann. biol. lacustre X 1921, p. 207-216.
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21 volkomen nauwkeurig en bruikbaar voor een onderzoek naar
de oekologie en biologic van dit organisme.
Deze soort werd 6-maal gevonden in vijvers, eenmaal in
een moeras, 9-maal in sitoes en vijf maal in stroomend water. Ze
komt dus zoowel in stroomend als in ondiep stilstaand water
voor.
Ten opzichte der maanden werd de soort gevonden :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2.
4.
4.
4.
4.
1.
2.
Dus vooral in de maanden Juni, Juli, Augustus, September en Oktober.
Deze gegevens veroorlooven volgende algemeene gevolgtrekking : Phacus pleuronectes (0. F. MUELLER) DUJARDIN
leeft in ondiep stilstaand en stroomend water. Deze soort vertoont in haar ontwikkeling een duidelijk hoogtepunt op Java
dat samenvalt met het eind van de droge periode en vooral het
begin van den regentijd. Zoowel de card der woonplaatsen als
het jaargetijde, waarin de soort vooral gevonden wordt, toonen
aan dat ze bij de katharohe en zwak mesosaprobe organismen
moet gerekend worden.
Phacus longicaudatus (MIR F.NBERG) DUJARDIN
Nieuwe vindplaatsen, :
1921. VII, 19. In het plankton van de sitoe Tjibeureum Gobras bij Tasikmalaja.
VII, 20. In het plankton van de sitoe Tjibeureum Tjibeureum bij Tasikmalaja.
VIII, 4. In eel, vischvijver te Gegempalan bij
Tasikmalaja.
TX, 16. In een vischvijver te Tawangbanteng
bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Phacus longicaudafus (EHRENBERG) DUJARDIN werd tot nog
toe op Java 4 maal in sitoes, twee maal in vischvijvers, twee
maal in ondiep stroomend water en eenmaal in een meer gevonden.
Ook deze soort komt dus in stroomend en ondiep stilstaand
water voor.
Ten opzichte van het jaargetijde zien we dat de vangsten
in de volgende maanden gebeurden :
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I II III IV V VI VII- VIII IX X XI XII
2.

2.

2.

1.

1.

1.

Men vindt deze soort dus vooral in de maanden Juni tot
November. Haar grootste ontwikkeling valt samen met die van
Phacus, pleuronectes (O. F. MUELLER) DUJARDIN.
De algemeene gevolgtrekkingen zijn in alles gelijkluidend
met die van Phacus pleuronectes (O. F. MUELLER) DUJARDIN.
Phacus PyrUni (EHRENBERGJ STEIN
Nieuwe vindPlaats :

1921. VII, 22. In een Beek te Tawangbanteng bij
Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Deze soort werd tweemaal in sitoe's, twee maal in ondiep
stroomend water en eenmaal tusschen mos gevonden. Ze komt
dus in ondiepe stroomende en stilstaande wateren voor.
De enkele vondst tusschen mos is tot nog toe onvoldoende
om bij de algemeene gevolgtrekkingen in aanmerking te kunnen genomen worden.
Wat de maanden betreft waarin deze soort op Java gevonden werd, zien we :

I II III IV V VI VII VIII IX
2.

1.

1.

X XI XII

1.

In vergelijking met de twee voorafgaande soorten mogen
we aannemen, dat ook deze zich vooral vanaf Juli tot Oktober
ontwikkelt en dat de algemeene biologische gevolgtrekkingen
ook dezelfde moeten wezen
Phacus ovum (EHRENBERG) KLEBS
Biologische en cekologische gegevens :
Werd tot nog toe twee maal in sitoe's op Java gevonden ,
eenmaal in Maart en eenmaal in November. Deze gegevens zijn,
nog onvoldoende om verdere conclusies toe te laten.
Phacus acutissimus BERNARD
Behoort zooals ik elders bewezen heb tot Euglena acus
EHRENBERG emend. VAN OYE.
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Phacus hellicoideus BERNARD
Voor deze soort ben ik nog van meening dat BERNARD met
Euglena oxyuris SCHMARDA te doen had.
Het moet echter toegegeven worden, dat dit punt een nader onderzoek verdient.
Geslacht TRACHELOMONAS EHRENBERG
Trachelomonas volvocina EHRENBERG
Nieuwe vindPlaats :
1921. VIII, 6. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :
Traehelomonas volvocina EHRENBERG werd tot nog toe op
Java tienmaal in sitoe's, vierniaal in meren en tweemaal in moerassig water gevonden. Men mag dus zeggen dat deze soort in
alle stilstaande wateren voorkomt, maar vooral in sitoe's en
meren.
De verschillende vondsten hadden in de volgende maanden plaats.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3.
2.
2.
4.
1.
1.
1.
1.
Deze soort vertoont even als de meeste der voorafgaande
een grootere vermenigvuldiging in het begin der regenperiode.
Trachelomonas derephora CONRAD
Nieuwe vindplaats :
1921. VIII, 6. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum hij Tasikmalaja.
Biologie en celziologie :
Trachelomonas derej,hora CONRAD werd tot nog toe slechts
twee maal op Java gevonden en telkens in sitoe's. De vondsten
hadden plaats in de maanden Augustus en December. Alhoewel
de feiten met deze der vorige soorten overeenstemmen zijn de
gegevens te gering in aantal om eenige gevolgtrekking toe te
laten .

-56-Trachelomonas bernardii JADWIGA WOLOSZYNSKA
Werd tot nog toe enkel eenmaal op Java gevonden.
Op grond van mijn onderzoekingen. in Belgisch Kongo geloof ik dat deze soort niet kan behouden blijven. Dit punt zal
nader onderzocht worden in de bewerking van mijn Kongomateriaal.
Trachelomonas westii JADWIGA WOLOSZYNSKA

Werd tot nog toe enkel tweemaal op Java gevonden eens
op een sawah en eens in een vischvijver. Slechts eenmaal werd
de datum nauwkeurig opgegeven n. 1. December.
Trachelomonas affinis LEMMERMANN
Werd tot nog toe slechts eenmaal op Java gevonden in de
maand December.
Trachelomonas affinis LEMMERMANN var.

planctonica

JADWIGA WOLOSZYNSKA

Ook deze soort werd slechts eenmaal op Java gevonden in
een moeras.
Trachelomonas schauinslandii LEMMERMANN
Nieuwe vindplaats :

1921. VIII, 6. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en o2kologie :
Deze soort werd reeds twee maal op Java gevonden, eens in
een bergbeek en tweemaal in een sitoe.
De vangsten hadden plaats in de maanden : Mei, Juni en
Augustus.
Trachelomonas treubii JADWIGA WOLOSZYNSKA
Deze soort werd reeds tweemaal op Java gevonden, eens in
een sawah en eens in een sitoe. De laatste vangst geschiedde in

de maand Juli.
Trachelomonas treubii JADWIGA WOLOSZYNSKA var.

javanica JADWIGA WOLOSZYNSKA
Deze soort werd tot nog toe driemaal op Java gevonden,
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tweemaal in een sitoe en eenmaal in een moeras. Twee van dezevangsten geschiedden in de maanden September en November.
Trachelomonas oblonga LEMMERMANN
Nieuwe vindPlaats :

1921. VII, 20. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :

Deze soort werd slechts twee maal op Java gevonden, telkens in de maand Juli en in een sitoe.
Trachelomonas euchlora (EHRENBERG) LEMMERMANN
Nieuwe vindPlaats :

1921. VII, 20. In het plankton van de sitoe Tjibeureum
Tjibeureum bij Tasikmalaja.
Biologie en cekologie :

Deze soort werd tweemaal op Java gevonden en telkens in
sitoes. De vangsten geschiedden in de maanden Februari en
Juli.
Trachelomonas hisPida (PERTY) STEIN
Biologie en cekologie :
Trachelomonas hisPida (PERTY) STEIN werd tot nog toe
tien maal op Java gevonden en wel als volgt : Zeven maal in
sitoe's, eenmaal in een meer, eenmaal in een sawah en eenmaal
in een rivier.
Ze komt voornamelijk in ondiepe stilstaande wateren voor,
men kan ze echter ook in alle andere binnenwateren aantreffen.
Wat de maanden betreft, waarin de vangsten plaats hadden, vinden we :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
Deze soort schijnt gedurende het geheele jaar voor to komen,
we kunnen een heel lichte grootere vermenigvuldiging op het
eind der regenperiode bemerken. Het aantal vangsten is echter
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-te veel over het geheele jaar verspreid om een zekere gevolgtrekking te veroorlooven. Enkel de vergelijking met de andere
soorten kan ons vermoeden rechtvaardigen.
Trachelomonas raciborskii JADWIGA WOLONZYNSKA
Deze soort werd twee maal op Java gevonden, eens in een
sawah en eens in een sitoe. De laatste vangst gebeurde in de
maand December.
Trachelomonas armata (EHRENBERG) STEIN
Drie maal werd deze soort tot nog toe op Java gevonden.
£lechts twee nauwkeurig opgegeven vangsten zijn ervan bekend.
Deze soort werd in het plankton van een sawah, een sitoe
.en een meer gevonden. Dus enkel in stilstaand water. Wat de
maanden betreft werd ze in Augustus en September gevangen.
Trachelomonas lemmermannii JADWIGA WOLOSZYNSKA
Deze soort werd gevonden op een sawah en in een sitoe. De
.nailer opgegeven vangst gebeurde in de maand Juli.
Geslacht LePocinclis PERTY
Lepocinclis globosa FRANCA
Deze soort werd maar eenmaal op Java gevonden in de
maand Mei in een sitoe.
III. Systematisch overzicht.

We willen nu het relatieve voorkomen op Java der verschillende soorten van Euglenaceae nagaan, Onderstaande tabel geeft
.sons hieromtrent een overzicht.
In deze tabel zijn de soorten opgenomen in de volgorde van
hun relatieve voorkomen. De eerste kolom geeft het aantal yang'sten van elke soort. De tweede kolom geeft het aantal vangsten
-volgens de geslachten. Onderaan vinden we het totaal vangsten
van Euglenaceae op Java.
Uit deze tabel is op te maken, dat zoowel de soorten als de
-verschillende geslachten der Euglenaceae ongeveer in dezelfde
'verhouding op Java voorkomen.
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Euglena
»
D
»
»
D
»
D
D
»
D

16
12
7
4
2
2
1
1
1
1
1

deses Ehrenberg
viridis Ehrenberg
acus Ehrenberg
sanguinea Ehrenberg
oxyuris Schmarda
spirogyra Ehrenberg
gracilis Klebs
limnophila Lemmermann
polymorpha Dangeard
caudata Huebner
fusca (Klebs) Lemmermann

1
6

Cryptoglena pigra Ehrenberg
Eutreptia viridis Perty
Phacus
»
»
»

48
1
6

22
9
5
2

pleuronectes (0. F. Mueller) Dujardin
longicaudatus (Ehrenberg) Dujardin
pyrum (Ehrenberg) Stein
ovum (Ehrenberg) Klebs

38
Trachelomonas
»
»
D
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

volvocina Ehrenberg
hispida (Perty) Stein
armata (Ehrenberg) Stein
treubii Jadwiga Woloszynska var
javanica Jadwiga Woloszynska
schauinslandii Lemmermann
derephora Conrad
westii Jadwiga Woloszynska
raciborskii Jadwiga Woloszynska
lemmermannii Jadwiga Woloszynska
treubii Jadwiga Woloszynska
euchlora (Ehrenberg) Lemmermann
oblonga Lemmermann
bernardii Jadwiga Woloszynska
affinis Lemmermann
affinis Lemmermann var planctonica
Jadwiga Woloszynska

16
10
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Lepocinclis globulosa France

1

52
1
146
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Het aantal op Java gevonden soorten volgens de geslachten is dus -,
Euglena 11.
Cryptoglena 1.
Eutreptia 1.
Phacus 4 en 1 twijfelachtige.
Trachelomonas 14 en 1 twijfelachtige.
Lepocinclis 1.
Tot einde November 1921 werden dus van de familie der
Euglenaceae 32 zekere en 2 twijfelachtige soorten op Java gevonden.

IV. Vergelijking der gegevens van Java met die der
andere landen.
Onderzoeken we nu of de gegevens waarover we tot nog
toe beschikken voor Java, overeenkomen met wat we in de literatuur aantreffen ten opzichte der verschillende soorten.
A Geslacht

EITGLENA

De gegevens betreffende het geslacht Euglena kunnen we
in volgende tabel samenvatten.

Euglena viridis
))

sanguinea

))

gracilis

))

limnophila

»

polymorpha

))
»

caudata
acus

Literatuur

Java

mestputten vischvij- 1
vers
!
polysaproob.
stilstaande wateren
oligosaproob kataroob.
stilstaande wateren
kataroob.
staande wateren
plankton kataroob.
stilstaande wateren
oligo- en mesosaproob.
beken, kataroob.
plantenrijke wateren, plankton.
oligosaproob, mesa,
saproob.

vervuilde stilstaande wateren, polysaproob.
stilstaande wateren
oligosaproob.

ondiepe stilstaande
wateren.
oligosaproob.
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Euglena spirogyra

,)

fusca

»

deses

»

oxyuris

plassen, beken, zeldzaam in het plankton.
oligosaproob, mesosaproob.
plantenrijke wateren, plankton.
kataroob,
oligosaproob.
In plassen en beken.
mesosaproob.

stilstaande wateren
oligosaproob.

Overal, vooral in
stilstaande wateren.
polysaproob en mesosaproob.

staande
wateren,
plankton.
kataroob
mesosaproob.
Uit deze vergelijkende tahel is op te maken, dat de meeste
Euglenaceae ten opzichte van den aard der woonplaatsen ongeveer in dezelfde voorwaarden op Java gevonden worden als in
Europa. In de eerste plaats in ondiep stilstaand water. Enkele
vormen worden ook in stroomend water aangetroffen. We moeten echter aannemen dat ze hier bij toeval komen. Ik verwijs
hieromtrent naar mijn onderzoekingen omtrent de biologie der
stroomende wateren op Java en de vermoedelijke herkomst van
hun plankton in mijn desbetreffende publicaties. (1)
Van den anderen kant kunnen we opmerken dat in de sitoe's de polysaprobe soorten, vooral Euglena viridis EHRENBERG,
in de eerste plaats op het eind van de regenperiode voorkomen,
terwijl de oligosaprobe en katarobe voornamelijk in het begin
der regenperiode te vin den zijn. Hier dus weer overeenkomst
met de algemeene cekologische gevolgtrekkingen die ik destijds
gemaakt heb betreffende de jaarlijksche bilologische cyclus der
sitoe's en der micro-organism en op Java in 't algemeen. (2)
B Geslacht

PHACUS

Maken we dezelfde vergelijking ten opzichte der soorten
van het geslacht Phacus, dan krijgen we.
(1) VAN OYE, P. Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java. Intern.
Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr. X p. 362-393.
Id. : Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java, (Zweiter Aufsatz)
id. XII p. 48-59.
(2) VAN OYE, P._ Oekologie der microOrganismen met bijzonderheden
betreffende Java. Verslagen en mededeelingen der Koninkl. V1. Acad.
Maart 1922 p. 361-393.
Id. Biologie et ecologie du Phytoplancton d'un lac Tropical. Bull.
soc. roy. Bot. Belg. LVI, 1P24, p. 166-184.
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Phacus pleuronectes

»

»
»

Literatuur

Java

stilstaande wateren
plankton. Oligosaproob, kataroob.

Vooral in stilstaande wateren ook in
stroomend water.
Begin der regenperiode. Kataroob.
id.

longicaudatus stilstaande wateren,
plankton. Oligosaproob, kataroob.
id.
pyrum
id.
ovum

id.
id.

De Phacus-soorten zijn bewoners van zuiver water, men
vjndt ze wel is waar in plaatsen waar veel algen voorkomen,
maar ik heb ze nooit in een polysaproof; of sterk mesosaproob
midden gevon den.
Dat hun grootste ontwikkeling ook samenvalt met het begin der regenneriode konit (ins heelernaal overeen met onze meening betreffende den invloed van dezen cekologischen faktor.
De overeenkomst is zoo treffend, dat ik me gedwongen zie
hier de aandacht er op te vestigen, dat alle mogelijke suggestie
uitgesloten is. Dit stuk is opgesteld op grond van de reeds meer
dan twee jaren geleden gedane onderzoekingen en de volgorde
der gedachten, die erin voorkomen, is tevens de volgorde waarin de beschrijving gebeurde. Conclusies, die ik op het eind van
deze verhandeling maak, kunnen dus Been invloed op het opstellen van het begin er van gehad hebben.
Eindelijk zien we uit onze vergelijkende tabel, dat LEMMERMANN (1) met enkel de j uiste vindplaatsen op te geven van
zelfsprekend ook biologisch nauwkeurig is gebleven, terwijl de
uitdrukkingen van LINDAU (2) betreffende de Phacus-soorten
als voorkomend « ook in vervuild water » voor de soorten
Phacus pyrum (EHRENBERG) STEIN en longicaudatus (EHRENBERG) DU JARDIN als onjuist rnoeten beschouwd worden.
C.

G eslach t TRACHELOMONAS

V,ergelijken we nu de verschillende gegevens ten opzichte
der soorten van het geslacht Trachelomonas dan hebben we :
(1)LEMMERMANN, E. Eugleninae, in A. PASEHER, Die Siisswasserflora
,
Osterreich and der Schweiz Heft 2. 1913 p. 115.
von Deiitschland
(2) LINDAU G. Die Algen, Kryptogamenflora fur Aufdnger 1914 I
p. 104.
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Trachelomonas
volvocina
Trachelomonas
derephora
Trachelomonas
westii
Trachelomonas
bernardii
Trachelomonas
affinis
Trachelomonas
affinis var. planetonica
Trachelomonas
schauinslandii
Trachelomonas
treubii
Trachelomonas
treubii var. javaiica
Trachelomonas
oblonga
Trachelomonas
euchlora
Trachelomonas
hispida
Trachelomonas
raciborskii
Trachelomonas
armata
Trachelomonas
lemmermannii

Literatuur

Java

staande wateren
oligosakataroob,
proob.
staande wateren

staande wateren
oligosakataroob,
proob.
sawah kataroob.
staande wateren

sawah kataroob.

sawah.

staande wateren
kataroob.

staande wateren
staande wateren

stroomend water
kataroob?

stilstaand water
stroomend water?
kataroob.
staande wateren
staande wateren

staande wateren
kataroob.
staande wateren
mesosakataroob,
proob.
staande wateren
plankton.
kataroob, mesosaproob.
sawah.
kataroob.
staande wateren
plankton.
kataroob.
sawah.
kataroob?

staande wateren
staande wateren
ondiepe staande wateren
staande wateren
stilstaande wateren
staande wateren

De gegevens uit de reeds bekende literatuur stemmen dus
volkomen overeen met mijn eigen gegevens betreffende Java.
Opmerkelijk is het felt, dat de eenige soort die in stroomend
water gevonden werd door LEMMERMANN n. 1. de Trachelomovas schauinslandii LEMMERMANN ook door mij op Java in stroomend water aangetrofferi werd. Voor 't oogenblik blijven we
hieromtrent een verklaring schuldig.
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LEMMERMAN vermoedt, dat Trachelomonas bernardii JADWIGA WOLOSZYNSKA, Trachelomonas schauinslandii LEMMERMANN, Trachelomonas raciborskii JADWIGA WOLOSZYNSKA en
Trachelomonas lemmermannii JADWIGA WOLOSZYNSKA, kataroob

zijn. Wanneer we alle gegevens samen nader beschouwen dan
zien we, dat dit vermoeden zeer gegrond is en we de Trachelomonas derePhora CONRAD eveneens als zoodanig moeten aannemen. We kunnen zeggen, dat het geslacht Trachelomonas
op Java kataroob is en hoogstens nog in zeer zwak mesosaprobe middens voorkomt.

V. Verhouding der verschillende Euglenacese soorten
en geslachten in de algemeene hydrobiologie van Java.
Gaan we nu na hoe de verschillende geslachten en soorten van de famine der Euglenaceae zich verhouden ten opzichte van den G ard der vindplaatsen, dan zien we :
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Euglena viridis
»
sanguinea
»
gracilis
limnophila
»
polymorpha
»
caudata
»
acus
»
spirogyra
»
fusca
»
deses
»
oxyuris
Cryptoglena pigra
Eutreptia viridis
Phac us pleuronectes
»
longicaudatus
»
pyrum
n ovum

2

3
1

a

a
6
3
1

1
1

3
1
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1
10
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5
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Ca
All
CV
3

SI

...
g

CI

N

CC
4112
a.

.

.01.

10
2

Trachelomonas volvocina
derephora
D
westii
D
bernardii
))
affinis
D
affinis var.. plane»
tonica
))
schauinslandii
treubii
»
treubii var. ja»
vanica
oblonga
»
D
euchlora
hispida
»
raciborskii
»
»
armata
»
lemmermannii
Aantal soorten (totaal 32)

a.

Se
CID

1

1

2
1

1
1
I
1
1

2

12

i8

1

1

2
2
2
7

1

1

1

26 1 8

8

I
Brengen we deze tabel in een meer samengedrongen vorm,
waarin we alleen met de geslachten rekening houden, dan
krijgen we :

Euglena
Phacus
Trachelomonas
Eutreptia
Cryptoglena
Totaal

i

O
...,

=
le
A..

SD

i
O.

=
4.)

a

12
10
4
2

28

3

3

17
32

1
6
1

9
2

8

5 I 28 1 8

1
78

Uit bovenstaande tabellen kan men zien : ten eerste, dat
het geslacht Euglena als geheel dezelfde biologische kenmerken vertoont als de meeste Euglena soorten afzonderlijk. Dit
geslacht komt vooral voor in ondiep stilstaand water, het kan
echter ook Dij uitzondering in meren, rivieren en een . soort zelfs
in brakwater aangetroffen worden.
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Verder ziet men, dat het geslacht Phacus in dezelfde omstandigheden verkeert, doch het komt in verhouding iets meer
in stroomend water voor, terwij1 het geslacht Trachelomonas
dezelfde biologische eigenschappen vertoont als het geslacht
Euglena, maar een grootere neiging voor dieper water toont.
In verhouding tot de Euglena soorten komen de vertegenwoordigers van dit geslacht zelden in zeer ondiep water voor en
iets meer in meren.
Eindelijk zien we dat trots de kleine verschillen als eigenschap der geheele familie der Euglenaceae kan opgegeven worden, dat ze voornamelijk in ondiep stilstaand water to vinden
is.
Het bewijs hiervoor levert zoowel het totaal der vondsten,
gerangschikt volgens den aard der vindplaatsen, als het aantal
soorten in de verschillende levensmiddens aangetroffen.

Gaan we nu na hoe de verschillende soorten en geslachten
van Euglenaceae zich verhouden gedurende de jaarlijksche biologische evolutie.
Ook dit zal ons duidelijk worden, wanneer we de gegevens
in een tabel terug-brengen, waarin de vondsten soort voor
soort volgens de maanden opgegeven zijn.
In volgende tabel werden de feiten op die wijze gerangschikt.
II

III , IV

V

VI VII VIII IX X

XI XII

i
Euglena viridis
1
»
sanguinea
1
»
gracilis
»
limnophila
»
polymorpha
»
caudata
»
acus
»
spirogyra
»
fusca
»
deses
i
»
oxyuris
Cryptoglena pigra
i
Eutreptia viridis
Phacus pleuronectes 2
» longicaudatus
» pyrum
. » ovum

2

5

1

1

2
1

2

2

1

j

1

3

1

1
1

2
2
1

1

1
44
22
1

4

1
1
1
1

1
1

1

2 2

2

2
1
4 2
1 1
1

1

11
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II

Trachelomonas
volvocina 1
Trachelomonas
derephora
Trachelomonas
westii
Trachelomonas
affinis
Trachelomonas
schauinslandii
Trachelomonas
treubii
liachelomonas
treubii var. javanica
Trachelomonas
oblonga
Trachelomonas
euchlora
Trachelomonas
hispida
Trachelomonas
raciborskii
Trachelomonas
armata
Trachelomonas
lemmermannii

III IV I V

1

1

VI VII VIII, IX X

1

XI XII

4 2

3

1

1
1
1

1

1

1

2
1
1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

Indien we nu deze tabel in een meer samengedrongen
vorm terugbrengen, zoodat we een overzicht krijgen van de verhouding der geslachten gedurende de verschillende maanden,
dan zien we :
I III III IV V VI VII \ III IX X XI XII

Euglena
Cryptoglena
Eutreptia
Phacus
Trachelemonas

3 5 1 5
1

Totaal

7 111 4 6 4 12 27 17 21 8 4 11

3 8 5 8 4 1

3

1
21 1
1
2 4 2
6 7 6 6 3 1
1
1 2 1 1 3 3 11 6 5

8
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Uit de eerste tabel is overzichtelijk te zien dat ooze gevolgtrekkingen ten opzichte van het voorkomen der verschillende Euglenaceae soorten gedurende de verschillende maanden juist zijn. De samenvattende tabel daarentegen leert ons
dat het geslacht Euglena het meest polysaproob is van de drie,
terwij1 het geslacht Trachelomonas het meest kataroob is. Het
geslacht Phacus is veeleer als oligosaproob te beschouwen en
neemt in dit opzicht een plaats in tusschen de geslachten
Euglena en Trachelomonas.
Eindelijk toonen alle gegevens zonder uitzondering den
invloed aan van de regenperiode op de jaarlijksche evoiutie
We mogen dus beweren dat de meening, destijds door
APSTEIN uitgesproken op grond van onvoldoende materiaal,
dat hem van Ceylon toegestuurd was, meening die later door
mij, zonder voorkennis van het werk van APSTEIN, als een oorspronkelijke nieuwe bewering voorgesteld werd, nu als een
positief bewezen feit moet beschouwd worden.

VI. Algemeene gevolgtrekkingen.
Op grond der gegevens van APSTEIN voor Ceylon en de
mijne voor Nederlandsch Indie, waarbij nu nog Belgisch Kongo komt, mag beweerd worden dat :
1°) in de tropen de qualitatieve en quantitatieve ontwikkeling van het zoet- en zeewaterplankton door den regenval beheerscht wordt.
2") De Euglenaceae, zoowel wat de soorten als de geslachten betreft, in alles dezen algemeenen regel volgen.

VII. Errata.
In het eerste stuk over de Euglenaceae van Java, Versl.
en mededeel. konink. Vl. Akad. Maart 1922 staat overal Lettocinclis, het moet zijn LePocinclis.
In de tabel tot het bepalen der Euglena-soorten staat
7. (8) Lichaam minstens 140 lang, het moet zijn : minstens
lang. Deze tabel is in bovenstaande regelen trouwens
110
geheel omgewerkt.
Op bladzijde 410, 16" regel van boven staat er : Facus,
dit moet zijn Phacus.
Op bladzijde 412 staat de figuur van Phacus pyrum EHRENBERG omgekeerd.
Op bladzijde 417, 20' regel van boven staat er : Trachelomas, dit moet zijn Trachelomonas.
Eala (Belgisch Kongo)
Juni 1923.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
- WetenschaP le bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
Wele-nschaPPen, 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 kennismaking pan
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten (klikken van de aangeboden werken.
*
**

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

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens bet Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
hotidende 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 bet 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 a en b 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 a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgehracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert=Fonds, in de rerslagen en Mededeelingen
der Academic, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanphebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
p un werk of -iverken, bij do Bestendigen Secretaris, ler Academie, Koningstraat, /8, te Gent (met vermelding op het adres :
1"oor den Aug. Beernaert-priis), in te zenden.

Vergadering van 20 Februari 1924
Zijn aanwezig de 1ieeren : Prof Dr J. MANSION, bestuurder, Mr. L. WILLEms, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS,
bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE Ro y , Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE.
CEULENEER, Kan. AM. JUGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof.
Dr. L. VAN PUNTVELDE, Prof Dr. L. &MARFA, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr A. VramE)(LEN, Prof. Dr. A. J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS, werkende leden ;
de heeren Prof. FRANS RAILS, Dr. J. CUVELIER, en AL..
WALGRAVE, briefwisselende leden.
De heeren Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en G. SEGERS, werkende leden, lieten zich verontschuldigen.
vc**
De Bestendige Secretaris leest het Verslag over de Januarivergadering, dat wordt goedgekeurd.
*
**

Aangeboden boeken.
Door de Regeering :
Annuaire de l'Academie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts Belgique. 1924. 9' annee.
Ministere de l'Industrie et du Travail : Conseil suPerieur
du travail. Douzieme session. 1920-1924. Vol. I.
Rap Ports annuels de l'insPection du travail. 23 annee (1922).
Door den heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen
1923. Officieele Processen-verbaal der zittingen van den
Provincieraad van Ooct-Vlaanderen. Buitengewone zittijd van
1922. 13uitengewone en gewone zittijd van 1923.
Door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, to
Amsterdam :
Verhandelingen. Afd. letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel
XXII.
Mededeelingen. Afd. letterkunde. Deel 53, Serie A, N" 112. — Deel 54, serie B, N' 1-6.
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SuPPlement op de Versl. en Med., afd. Letterkunde,
.5e reeks, Deel IV.
Jaarboek. 1920 en 1920-1921.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam :.
Staatsauteursrecht. I Prae-adviezen.
Reproductie-recht voor reclame-teekeningen. I Prae-adviezen. — II. Verslag der oPenbare bijeenkomst op Zaterdag
28 Februari 1918, to Amsterdam.
Bibliotheek der Universiteit. Oude en Nieuwe letteren en
-wijsbegeerte, okvoeding en onderwijs. Aanwinsten 1922. Bijzondere verzamelingen. Handbibliotheken. — Id. Catalogus
van boeken en tijdschriften gePlaatst in de wiskundige leeszaal
en in de laboratoria. -- Id Doodendans. Catalogus der Verzameling-Reichelt. De Nederlandsche Doodendans. VerzamelingSchultz Jacobi. — Gids voor de Bibliotheek.
De hieronder volgende proefschriften uit de jaren 1922-1923:
HALBERSTADT (B. G.). De Nederlandsche vertalingen en na-volgingen van 'Thomson's- seasons.
LOENEN (D.) Het conservatief.aristocratisch Karakter van
Plato's StaatsPhilosoPhie.
BRUYN (J. C.). H egel's Phaenomenologie. I-II. Proeve van
tekstverklaring.
SCHOONEES (P. C.). Die J,rosa van die twede Afrikaanse
beweging.
VAN PAASSEN (C. R.). De antithesen in de philosoPhie van
Henri Bergson.
VAN BRUGGEN (J. R. L.). Lektuurvoorsiening vir kinders
en jeugdige persone.
SCHUR TNGA (F. G.). Het dialect van de veenkolonien in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen.,
BOUTEN (J.). Mary Wollstonecraft and the Beginnings of
female emancipation in France and England.
FRULINCK ('W. P.). The tragedy of Sir John Van Olden
Barnavelt.
VISSINK (H.). Scott and his Influence on Dutch-literature.
BROERS (C. B. C.) Mysticism in the neo-romanticists.
DUDOK (G.). Sir Thomas More and his Utopia.
DE GROOT (H.). Hamlet. Its textual history.
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DE WILDE (J. F.). Christina Rossetti, poet and woman.
DE JONG (C. M.) . Gottfried von .Neifen.
VAN DAM (J.) . Zur Vorgeschichte des hofischen Epos.
LamPrecht, Eilhart; Veldeke.
SPARNAAY (H.). Verschmelzung legendarischer and weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
VAN DER WIJK (W.) . La premiere edition du dictionnaire
Francois De Richelet.
MANGER (J. B.). Recherches sur les relations economiques entre la France et la Hollande Pendant la Revolution
Francaise (1785-1795).
BRAAK (S ) . Andre Gide et lame moderne.
VAN PRAAG (J. A.). La Comedia EsPagnole aux Pays-Bas
.au X VIP et au XVIII' siecle.
LAMPE (P. H. J.). Vergelijking van vibrio cholerae en vibrio
el-tor.
KUMMER (A.). Over eenige gevallen van arhinencej'halie
(Kundrat).
ROSELAAR (Em.). Behandeling der longtuberculose met thoracoPlastiek.
DuBois (F. G. J.). Over retentie van stikstofhoudende producten en hunne onderlinge verhouding in het bloedserum.
E:.suouT (J. M.). De geneeskunde der Kenja- D ajak in centraal-Borneo in verband met hunnen Godsdienst.
VAN WENT (J. M.). Resorjtie van enkele colloidale vloeistoffen door de long na intratracheale injectie.
SJAAF (M ) . Vezelverloop in netvlies en oogzenuw.
NEUBERG (J.). De stofwisseling van het benzoezuur in het
menschelijk organisme.
SNIJDERS (E. P.) . Bijdragen tot de kennis van het tyPhoiedParatyPhoied-vraagstuk in de troPen.
SCHAAP (0. P. A. H.). Bijdrage tot de bepaling van Theobromine en Coffeine in grondstoffen en praeParaten.
RiiBSAAM (C. J.) . De resultaten van een interne kuur bij
maagzweer.
BouLmAN (11.\. Vergelijkend onderzoek van indologenes en
anin dolo genes proteus-stammen.
BAKKER (S. P.). Klinisch-anatomisch onderzoek over atrophia olivoPonto-cerebellaris.
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STUYT (J.

C. L. M.). Antethoracale slokdarmplastiek.

VAN BERCKEL (G. J. J.). Urinezuurbepalingen in bloed-

serum.
FOYER (A.). Glucosurie en glycaemie bij Gravidae.

THOLEN (M. H. G. A.). Over de prophylaxis van postoPeratieve adhaesis.
WEIJTLANDT (J. A.). De behandeling van de subcapitale
dijhalsbreuk.
ENNEKING (J.) . Over den zoogenaamd sPontanen pneumothorax.
KREIKEN (E. A.). On the colour of the faint stars in the
milky-way and the distance of the Scutum-group.
of
of

KARSSEN (A.). X-Ray investigation of the crystal structure
sodium bromate and sodium, chlorate.
BYVOET (J. M.). X-ray investigation of the crystal structure
lithium and lithium hydride.
VEGA (A.). CyclograPhisch onderzoek van oPpervlakken.
FRANKEN-VAN DRIEL (P. M.). Regeering en Zending in

Nederlandsch-Indie.
KORTHALS ALTES JR. (E. J.). De StaatsaansPrakelijkheid
volgens de rechtsPra,ak van den Conseil d'Etat in Frankrijk.

Door de Rijksuniversiteit to Groningen :
J aarb oek 1922-1923.
De hieronder volgende proefschriften uit de jaren 1922-1923 :
BUITENHOF (B. J.). Bijdrage tot de kennis van Constantijn
Huygens' letterkundige oPvattingen.
MARTENS (J. C.) Drie gevallen van baarmoederverdubbeling
en myoom.
WIERSMA (D.) . Over de psychologie van dementia praecox.
REDDINGIUS (T.). Over exPerimenteele longexstirPeie.
VERBEEK (A. D.) Klinische beschouwingen over zwangerschaPsnier in verband met hydroPs en bloeddrukverhooging.
BROUWER (E.). Geitenmelk-anaemie en Geitenmelkvoeding.

MEINEMA (Tx). Over gezinsverPleging van geesteszieken.
WISCHAUPT (J . H.). Uterusruptuur bij stuitligging.
WESTERTERP (M.) . Proces en ontwikkeling bij de Paranoia.

DE BOER (J. H.). Alpha-Sulloboterzuur.
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OFFERHAUS (H. C.). Golflengtemetingen bij helium in het
zichtbare spectrum en de daarbij gebruikte interferentieverschijnselen.
Bos (J. W.). Over commissarissen van naamlooze vennootschaPpen.
RUTGERS (H. W.) . Bemerkungen fiber das Verheiltnis von
Marchen and Sage, mit besonderer Rficksicht auf die Sigfridsagen.
KOSSMANN (E. F.). Die siebenzeilige Strophe in der deutschen Litteratur.
DoucET (F.). L'esthOtique d'Emile Zola et son aPPlication
a, la critique.

Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant :
De grafzerken in de groote of Onze Lieve Vrouwekerk te
Breda.
Door de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te
Leiden :
Tijdschrift. 41' dl. 1922.
Handelingen en Levensberichten harer afgestorven leden.
1921-1923.
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Middelburg :
Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in
betrekking tot Zeeland. 1923:
Door de « Societe historique et archeologique dans le Limbourg », a Maastricht :
Publications. T. LIX, 3' srie : t. 4 (1923).
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas:
Annalen. 36' dl. 1922-1923.
Door het Stadsbestuur van Mechelen :
Inventaire des Archives de la ville de Malines... par V.
HERMANS. Dl. VIII.
Door kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Kanunnik De Decker, door ARMAND WILLOCX.

— 74 —
Fetes Jubilaires du 3 mai 1905. Seminaire ArchiepiscoPar
de Malines.
Kort Begrijp van verscheyde Placaerten ende Ordonnancien.... Brussel, 1734.
Door Prof. Dr. A. J J. VANDEVELDE, werkend lid :
De Geslachtziekten. Raadgevingen voor de Studenten.
Door den beer F. V. TOLTSSAINT VAN BouLAERE, briefwisselend lid
Royaume de Belgique Ministere de la Justice. Personnel
designees Par la Belgique, Pour etre livrees Par l'Allemagne.
Liste fondamentale. — Id. Liste alPhabetique.
Liste des Allemands a reclamer a l'Allemagne. Raj)Port
general de F. PAsSELEcQ (14 oct. 1919). Raj,Port complementaire du 22 oct. 1919.
*
**
Voor den Aug. Beernaert-PrijskamP werden ingezonden
Door den heer JAN HAMMENECKER, te Londerzeel :
HAMMENECKER (JAN) . Colloquia I.
HAMMENECKER (JAN) . Voor een Ziel.

Door den beer JEF CLAES, te Bunsbeek over Thienen :
CLAES, (JEF). Zielegroei.
Door den heer JAN PEETERS, Ramstraat 26, te Antwerpen
PESTERS (JAN) . Kinderpretjes.
PEETERS (JAN) . Ontwerpen van

prentenboeken.

Door den heer CONSTANT EECKELS, Alf. De Wittestr. 60,
te Elsene.
EECKELS (CONSTANT). Langs de Schelde.
Door den heer A. HANS, te Contich :
Kinderbibliotheek. (45 nummers).
Door den beer F. V. TOUSSVINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
Het GesPrek in Tractoria, door F. V. TOUSSIINT VAN BOELAERE.

De zilveren Vruchtenschaal, door Id.
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Door den heer R. YSABIE, « Kersthuis », te DrongenBaarle :
Boudewijn, door R. YSABIE.
Door den heer H. DE BRUCKER, Stierstr. 23, Antwerpen :
Vondsten van Quaerens.

Mededeelingen
door den Bestendigen Seeretaris.
1°) Academie Royale de Belgique. — Brief van 21-1-1924,,
waarbij de heer PAUL PELSENEER, bestendig secretaris der
(( Academie Royale de Belgique » de Koninklijke Vlaamsche
Academie verzoekt, zoo spoedig mogelijk een barer leden te willen aanduiden om deel uit te maken van het « Belgisch Nationaal
Comiteit tot heroprichting van de Universiteitsbibliotheek van
Tokio ». — De heer L. WILLEMS, onderbestuurder, aanvaardt
welwillend deel uit te maken van het Comiteit.
2°) Internationaal Congres der Amerikanisten te Goteborg(Zweden) . — Brief van 16-1-1924, waarbij de heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie vraagt, of er leden der Academie zijn, welke het inzicht hebben het Internationaal Congres der Amerikanisten bij
te wonen, dat «eenige dagen na een vergadering in Den Haag»,
van 20 tot 25 Augustus 1924 te Goteborg (Zweden) zal gehouden worden, en of zij wenschen officieel door de Regeering daartoe afgevaardigd te worden. — Bij brieve van 13 Februari zond
de heer Minister aan de Academie een exemplaar (( van het
programma van het Nederlandsch gedeelte van het Congres ».

Mededeelingen namens Commission.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche taal=
en letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPA legt verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Waren aanwezig : K. DE FLou, voorzitter, Kan. AM. JOGS,.
IS. TEIRLINCK, L. GOEMANS L. SimoNs, J. MANSION, J. VERCOULLIE, L. WILLFMS, J. JACOBS leden, en L. SCHARPA, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Over de regeering der voorzetsels in de Mnl. Letteiren.
(vervolg). — Lezing door J. JACOBS.
De E. H. JACOBS onderzocht ditmaal (cf. eerste mededee-
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ling, Versl. en Meded. 1922, blz. 967-984) bet gebruik der
naamvallen in de host-Mn1.-teksten. Het onderscheid tusschen de
begrippen rust en richting bestaat nog eenigszins in de 14 de eeuw,
begrip rust en richting bestaat nog eenigszins in de 14- eeuw,
vooral in teksten uit het uiterste Oosten; maar in de 15' eeuw
is dit onderscheid in het Oostmnl. wel overal totaal opgeheven.
Verder heeft hij bevonden dat het datiefgebruik gedurende
de 15(8 eeuw overal heeft toegenomen, dat de regeering der
voorzetsels in Limburgsche en Noordbrabantsche teksten veel
overeenkomst vertoont met die van de voorzetsels in Brabantsche teksten. Kenmerkend voor het Middelgeldersch is het
.groot aantal voorzetsels met een bepaald naamvalsgebruik :
,acc. of datief. Eindelijk komt de regeering der voorzetsels in
'Geldersche teksten goed overeen met de regeering der correspondeerende Hoogduitsche voorzetsels.
De Commissie stelt voor de lezing in de Verslagen en Medeileelingen op te nemen. -- Goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere taal en letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt het verslag neer
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : Prof. A. VERMEYLEN, voorzitter, Is.
TEIRLINCK, L. SIMONS, L. SCHARPI en M. SABBE, leden, M.
VANDEVELDE,

hospiteerend lid en 0.

WATTEZ,

lid-secretaris.

Aan de dagorde staan :
1°) De tweede Engeische reeks der brieven van Antoni van
Leeuwenhoek. — Lezing door Prof. Dr. A .-J.-J. VANDEVELDE.
Deze studie is de voortzetting van het onderzoek der Engelsche brieven N,an Antoni Van Leeuwenhoek. Met de 3 e en 4'
reeks dier brieven is de zoo belangrijke studie van Dr. VANDEVELDE ten einde over wat hij noemt « de wortel van den boom
der microbenleer » en die thans zijne takken zoo breed verspreidt in de moderne wetenschap.
De voorzitter Prof. A. VERMEYLEN bedankt spreker voor
zijne mededeelingen en stelt voor ze te laten opnemen. —
Aangenomen.
2°) De eigenschaPPen van het brood uit verscheidene meelsoorten gebakken. — Verhandeling door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS aan de Academie ter opneming in de
Versl. en Meded. aangeboden.
De heer VANDEN TELDE geeft een samenvatting van deze studie en de Commissie beslist dat aan de Academie zal voorgesteld worden ze in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
— De Academie neemt het voorstel aan.
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Daarna drukt de Commissie nogmaals haar spijt uit dat de
Verslagen en Mededeelingen nog altijd voort zoo laat verschijnen. Bij het Bestuur der Academie zal opnieuw worden aangedrongen om daar spoedige verandering in te brengen.

DAGO RDE.
1°) Begrooting der Academie voor 1925. — Deze Begrooting, door de Commissie voor Rekendienst in haar vergadering
van 11 dezer opgemaakt, wordt door de Academie goedgekeurd.
2°) Boekerij. Verslag van den Bestendigen Secretaris.
—(Ingevol art.16vanhetRglemntvainwedigordevor
de Secretarie.) — De Bestendige Secretaris leest het verslag over
den toestand der boekerij gedurende het jaar 1923. — De vergadering beslist dat het in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen worden. (Zie blz. 79.)

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal=
3°) Fontisen.
en Letterkunde. Verslag over de Fondsen, waarvan het beheer door de Commissie wordt waargenomen: Dienstjaar 1923.
— De Bestendige Secretaris, doet verslag over den toestand van
het Karel Boury-Fonds, het Vande Ven-Heremans-Fonds en het
Aug. Beernaert-Fonds gedurende het dienstjaar 1923. — Ingevolge de bepaling van de Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen, zal een afschrift van het verslag aan
den Minister van Wetenschappen en Kunsten worden overgen)aakt. (Zie blz. 80.)
4°) Salsmans-Fonds. Verslag over het dienstjaar 1923. —
Namens de Commissie doet de Bestendige Secretaris verslag
over de Werkzaamheid van dit fonds en dezes geldelijken toestand, gedurende het dienstjaar 1923. — 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. (Zie blz. 82.)
5°) Lezing door E. H. Al. Walgrave : Over Hugo Verriest.
(Zie blzz. 116).
6°) Hulde aan den heer Mac Leod. — Bij de laatste omvraag doet de heer OMER WATTEZ aan de vergadering eene
mededeeling betrekkelijk het afgestorven lid Prof. Dr. Mac
Leod en zijn verblijf in Engeland aan de hoogeschool te Manchester tijdens den oorlog.
Deze vatte daar het idee op een wetenschappelijk tijdschrift
te stichten, getiteld « Discovery, a monthly popular journal
of knowledge. »
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was dit tijdschrift op het punt te verdwijnen en nam afscheid
van zijne lezers.
Het bracht in dit nummer hulde aan zijne stichters.
Over Prof. Dr. Mac Leod wordt het volgende geschreven
— « The first conception of the journal was due to the
late Professor Dr. Julius Mac Leod of Ghent, a distinguished
Belgian botanist who was a guest of the University of Manchester during the war. In the list of contributors stand out
such names as those of Sir Oliver Lodge, Sir William Brigg,
Prof. Sir Flinders, Dr. C. S. Meyers, Sir Arthur Shipley, Prof.
A. C. Seward, Prof. Conwa y, etc. ».
Discovery verscheen echter nog in 1924, en kondigde aan
dart zulks te danken was aan de milde gift van een rijken
Engelschman.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ.
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1923.
MUNE 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 1923.

Aanwinsten. — De aanwinsten worden medegedeeld in onze
Verslagen en Mededeelingen ; gedurende het laatste jaar bedroegen zij 503 boeken en brochures, en 80 tijdschriften. Daarvan
werden 502 boeken en brochures en 44 tijdschriften aan de Academie ten geschenke aangeboden, namelijk :
Boeken
Tijd.
en brochures. schriften.

Door de Regeering ..... .
Door openbare besturen, letterkunclige en andere genootschappen, onderwijsinrichtingen enz. uit Belgie . . .
Door Academien, hoogescholen, genootschappen, bibliotheken enz. uit het
buitenland .......... .
Door werkende- en briefwisselende
leden der Academie . ....
Door buitenlandsche eereleden
Door bijzondere personen :
a) Uit Belgie .....
b) Uit den vreemde.

27

12

6

7

158

13

154
5

6
0

150
3

5
1

503

44

Ruildienst. — In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar jaarboek ontving de Academie : uit Belgie 25
en uit den vreemde 11 tijdschriften.
In zoover het mogelijk was ging de heer De Vreese regelmatig voort met het overbrengen van de boeken der bibliotheek
naar de nieuwe bibliotheekzalen, met het rangschikken en nummeren er van volgens formaat. Thans blijven nog de mindere
formaten (16 centimeter en daaronder) in de oude zalen over.
De Bestendige Secretaris,

Dr. L.

GOEMANS.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIC.

VERSLAG
door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van 20 Februari
1924 gedaan, namens de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde en de Commissie van Beheer van het
Pater Salsmans-Fonds, als gevolg op het Verslag opgenomen in
de Verslatgien en Mededeelingen, jaarg. 1923, blz. 81-83.
I.
PATER VAN DE VEN=HEREMANS=FONDS.
(20.000 fr.)
(Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905).
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 99-100).
RAS.
Batig slot op 5 Januari 1923 .. .
Interest 1922 . .

. fr. 4784.86
»
201.48

In kas op 16 Mei 1923 fr. 4986.34
Terugbetaald op 19 September 1923, • tot volledige
vereffening der rekening « Erasmus », voor het
drukken van Mayombsch Idioticon

» 3814.00

Blijft in kas fr. 1172.34
Rente l e hj. 1923 .
Rente 2' hj. 1923 .

))
294.00
)) 294.00
In kas op 10 Januari 1924 fr. 1760.34
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II.
KAREL BOURY-FONDS.
(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909.)
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 96-98.)
KAS.
Batig slot op 5 Januari 1923 ...
Interest 1922 ...
Rente l e hj. 1923 .
Rente 2' hj. 1923 .

fr. 3370.03
93.97
»
»
122.00
» 122.00

In kas op 10 Januari 1923 fr. 3708.00
III.
STAATSMINISTER AUG. BEERNAERT.FONDS.
(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912.)
Zie Jaarboek voor 1922, blz. 102-104).
KAS
Batig slot op 9 November 1922 ..
Rente November 1922-Mei 1923 .
Interest 1922 ...

. fr. 1348.99
» 249.00
»
43.22

In kas op 16 Mei 1923 fr. 1641.21
Terugbetaald op 13 Juni 1923 (voor de reiskosten
van IV F. V. Toussaint van Boelaere, lid van de
..
»
Jury)
96.00
Rente Mei-November 1923 .

Blijft in kas fr. 1545.21
. » 249.00

In kas op 29 November 1923 fr. 1794.21
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IV.
PATER J. SALSMANS=FONDS.
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 100-102).
KAS.
Batig slot op 9 November 1922. .
Rente November 1922-Mei 1923 .
Interest 1922 ..

. fr. 8555.76
» 294.00
»
214.76

In kas op 16 Mei 1923 fr. 9064.52
Terugbetaald op 13 Juni 1923, tot vereffening der
rekening « Erasmus », voor het drukken van
» 5586.00
Liturgische boeken .
In kas op 13 Juni 1923 fr. 3478.52
Rente Mei-November 1923 ........ » 294.00
In kas op 29 November 1923 fr. 3772.52
Gent, 20 Pebruari 1924.
De Bestendige Secretaris,
L. GOEMANS.

Over de Regeering der Voorzetsels in de
Mnl. teksten
door den Heer J. JAcoBs, werkend lid.
Er blijft ons nog te onderzoeken hoe het gelegen was met
de regeering der voorzetsels in Oostmiddelnederlandsche taalbronnen. Na prozateksten uit Brugge, Antwerpen en Utrecht
onderzocht te hebben, hebben we ook officieele stukken van
eersten rang uit de omstreken van St-Truiden in Limburg, uit
Helmond in Noord-Brabant, uit Zutfen in Gelderland bestudeerd.
Terwij1 de Vlaamsche en Utrechtsche teksten een veelvuldig
gebruik van den datief bij de voorzetsels gedurende gansch de
Mnl. periode vertoonen, en daarenboven bij vele voorzetsels het
samengaand gebruik van dat. en acc. hebben, hadden de Antwerpsche teksten meer voorzetsels met uitsluitend accusatief of
datief, in alle geval een hoog percentage van het accusatiefgebruik. Zulks deed ons vermoeden, dat we in het Oostmnl. nog
meer voorzetsels met een streng bepaald datief of accusatiefgebruik zouden aantreffen, of althans dat aldaar, evenals in het
hedendaagsch hd., een reeks voorzetsels enkel den datief, een
andere enkel den acc., en de overige de beide naamvallen zouden vertoonen. Daar echter het onderscheid rust-richting in het
Westen scheen verloren gegaan te zijn, bestond er toch weer
reden om aan deze voorgaande onderstelling ernstig te twijfelen.
Op voorhand zij gezegd dat zich door de vroeg ontstane
apocope van e, in het Oosten vele onzekere gevallen voordoen,
welke zoowel als oorspr. datief of accusatief kunnen doorgaan,
en ons onderzoek nogmaals bemoeilijken, doordat aldus talrijke
vormen voor ons onderzoek zonder waarde blijven.

I.
§ 12. We hebben eerst met opzet een sterk hoogduitsch
gekleurden tekst uit de omstreken van Heerlen onderzocht om
te zien welke juist op de scheidslinie van het Mnl. en het Mhd.
de taaltoestanden in de lee Eeuw waren.
In een akt van 1353 voorkomende in het Cartulaire de St.Trond, 1 8' deel, blz. 521-522 (1) treffen we :
(1) Cartulaire de l'Abbaye de Saint Trond, par Ch. Piot, Brussel
1870; verkorting : C. S. T.

in : onz. 1.
dat. (rust) 4.
acc. (rust) 1.
mit : dat. 2.
na (volgens) : onz. 1.
dat. 1.
umbe : acc. 1.
uj : acc. (rust) 1.
sonder : dat. I .
te : dat. 1.
van : onz. 6.
dat. 5.
vor : acc. 4.
(fur)
Hieruit blijkt 1. dat het onderscheid tusschen rust en richting hier toch nog wel bestond ; maar dat het reeds in sommige
gevallen verdwenen was, b.v. in, uP.
2. dat de voorzetsels nagenoeg dezelfde regeering hebben als
de in het hd. daaraan correspondeerende voorzetsels, b.v. mitt
na, te, van hebben den dat.; umbe en vor (fur) den accusatief.
*
**
§ 13. Laten we thans bij gebrek aan litteraire teksten uit
de 13" eeuw, en uit het begin der 14" eeuw enkele teksten onderzoeken uit de tweede helft der veertiende eeuw opgesteld te St.Truiden of in de onmiddellijke nabijheid.
We raadpieegden twee akten uit CST. 1, 523-525 (1354)
en 1, 540-541 (1356). Hieruit teekenden wij op :
aen : dat. (richt.) 1 ; — acc. (richt.) 4.
bi : dat. 3.
binnen : dat. 1 ; — acc. (rust) 1.
boven : dat. (rust) 2.
in : onz. 6 ; — dat. (rust) 12 ; (richt.) 2 ; — acc. (rust) 2 ;
(richt.) 2.
met : dat. 8.
na (post) : onz. I ; — acc. 4.
na (naar) : ace. 1.
oP : onz. 3 ; — acc. 1.
overmits : onz. 1 ; — acc. 3.
Gevallen als : overmits eersame luden, 540 zijn niet zeldzaam.
sonder : acc. 1.
te, ter, ten, tote : dat.
tusschen : dat. (rust) 2 ; — acc. (rust) 1.
van : onz. 37 ;' — dat. 28.
voer (ante) : onz. 1.
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voer (fur) : acc. 10. Twijfelachtig is : voer sine (onse) naecomelinghen 524, 525.
Besluit. — Wat hier treft is 1. het verdwijnen van het duidelijk onderscheid tusschen rust en richting b.v. bij : aen, binnen,.
in, tusschen, welke hier echter nog de twee naamvallen regeeren.
2. het nitsluilend gebruik van datief voor : bi, boven, met,
van, en van accusatief bij : na, oP, overmits, sonder, voer (fur),
en het gelijktijdig gebr.iiik van de twee naamvallen bij : aen,.
binnen, in en tusschen.
In de meeste gevallen (boven, na, oP, overmits uitgezonderd) is de regeering hier dezelfde als die der hd. correspondeerende praeposities. .
Alles ingezien staat het Limburgsch proza in dit opzicht
het dichtst bij het Brabantsch, bepaald Antwerpsch.
*
**

§ 14. Ongeveer een eeuw later vinden we te St-Truiden of
iets meer zuidwaarts te Laer (kanton Landen) oorspr. akten van
1461 (CST. 1, 337-340), 1465 (343-347), 1471 (351-353) welke ons
het volgend materiaal leveren :
aen : acc. (richt) 1. vermeerdering
bij : onz. 3. vermeerdering
dat. 3. vermindering
acc. 3. vermeerdering
bynnen : dat. 3. vermeerdering
bitten : dat. 2.
boven : onz. 2. vermeerdering
dat. 1. vermindering
acc. 1. vermeerdering
in : onz 4. vermindering
dat. (rust) 24 vermindering
(richt) 5 vermeerdering
acc. (rust) 6 vermeerdering
(richt) 2. vermindering
jeghen : acc. 1.
met : onz. 4 xiermeerdering
dat. 21. vermindering Onzeker is : mette waPenen bl.
346 n. metten wajenen. ald.
na (post) : onz. 1.
dat. 1. vermeerdering

acc. 5. vermindering
na (=naar) : onz. 1.

dat. 1. vermeerdering
onder : onz. 2.
om : onz. 1.
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.0p : onz. 7.
dat. (rust) 3. ; vermeerdering
ace. (rust) 3. ; vermindering
(richt.) 2. vermindering
over : ace. 1.
sonder : onz. 4. ; — acc. 2.
tegen : onz. 2 ; -- dat. 1. ; — acc. 9.
ie : dat.
.tusschen : onz. 1 ; — dat. 1 ; vermeerdering
nut : onz. 1 ; — dat. 4.
voir (ante) : onz. 5.
dat (rust) 3 ; vermeerdering
(richt.) 3 ; vermeerdering
acc. (rust) 8.
(richt.) 2.
voir (fur) : onz. 4.
dat. 1 ; vermeerdering
acc. 4.
van : onz. 49 , vermindering
dat. 55.
acc. 2 ; vermeerdering

Besluit. — Uit voorgaande statistiek volgt nogmaals duidelijk 1. dat het onderscheid rust, richting haast teenemaal is op_geheven, zie : in, op, voir.
2. dat het accusatiefgebruik weleens is toegenomen ten
nadeele meestal van het datiefgebruik. Inderdaad hebben uitsluitend den acc. : aen, jeghen, over, sonder ; doch komt nu
iook de acc. voor bij : by, boven, tegen, van.
3. dat het datiefgebruik ook heeft toegenomen, wijl nu 7
voorzetsels uitsluitend dien naamval regeeren : bynnen, buten,
met, na, te, tusschen, nit.
4. dat de voorzetsels met dubbel naamvalgebruik ook talrijker zijn geworden : by, boven, na, o1, voir, van.
De overeenkomst tusschen de regeering van de hd. voorzetsels en de Mdl. is nog slechts in de helft der gevallen na te
wijzen, zoodat de toestand alhier gedurende de 15' eeuw meer
overeenkomst vertoont met die van het Westmiddelnederlandsch.
Hij komt trouwens tamelijk overeen met dien van Brugge wat
betreft het gelijktijdig gebruik van twee naamvallen, en met
dien van Antwerpen wat de voorzetsels aangaat met uitsluitend
acc. of datiefgebruik.
II.
§ 15. In de tweede plaats hebben we teksten uit NoordBrabant onderzocht nl. oorspronkelijke officieele prozastukken
te Helmond opgesteld in 1356 (Oorkonden betreffende Helmond
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uitgegeven door C. C. N. Krom, en Aug. Sassen, 's Hertogenbosch, 1884, blz. 22) in 1360, blz. 32, in 1386, blz. 48-52.
Teksten uit een vroegere periode waren ontoereikend om een
algemeen overzicht te kunnen leveren van de regeering der voorzetsels. We teekenden op :
after : acc. (rust) 1.
aen : acc. (rust) 1.
bi : onz. 3 ; — dat. 2 ; — acc. 1.
binnen : dat. 4.
dat. (rust) 7; (richt.) 5; — acc. (rust) 7; (richt.) 4.
in : onz. 1;
met : onz. 3 ; — dat. 7 ; — acc. 1.
mids : onz. 2.
na (post) : dat. 1.
na (naar) : dat. 2.
,om : ace. 2.
onder : ace. 1.
op : onz. 4 ; — acc. (rust) 13.
te, tot : dat.
-voer (fur) : onz. 1 ; — acc. 3.
dat. 25 ; — acc. 1.
van : onz. 17 ;
Besluit. — 1. Het onderscheid tusschen rust en richtins, is
nergens waar te nemen ; men zie : after, aen, in, oP.
2. Het is kenmerkend voor de Noordbrabantsche teksten dat
er zoo groot accusatiefgebryik voorkomt, en vooral dat zooveel
voorzetsels uitsluitend den acc. regeeren : after, aen, om, onder,
op, voer. Daarnaast komen nog drie voorzetsels, welke uitsluitend den- datief regeeren : binnen, te, na. Het gevolg is dat
slechts vier voorzetsels : bi, met, in, van twee naamvallen beheerschen. Hierin staat het Noordbrabantsch het diehtst bij de
Brabarsche, bep. Anwerpsche prozateksten.
3. Het valt op dat de voorzetsels met uitsluitend accusatiefgebruik, in het hd. ook enkel den accus. of twee naamvallen regeeren, terwij1 anderzijds onze voorzetsels met uitsluitend datiefgebruik dat ook in het hd. vertoonen.
**
§ 16. Ruim honderd jaar later leveren prozateksten opgesteld te Helmond in de jaren 1482-1485 (blz. 207-216) het volgend materiaal :
aen : onz. 4.
dat. (rust) 2 ; vermeerdering
(richt) 1.
ace. (rust) 2 ; vermindering
(richt.) 2
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Vormen als : aen dese openen lettere, 210 zijn niet zeldzaam..
binnen : onz. 1.
dat. (rust) 4 ; vermindering
ace. (rust) 4 ; vermeerdering
by : onz. 2.
dat. 5 ; vermeerdering
buyten : dat. 1.
boven : onz. 1.
in : onz. 9 ; vermeerdering
dat. (rust) 10.
(richt.) 2.
acc. (rust) 10.
met : onz. 4.
dat. 22 , vermeerdering
ace. 2 ; Niermindering
Niet zeldzaam zijn plaatsen als : met desen tegewerdige
letteren, 213.
midts : dat. 3 ; vermeerdering
na (post) : dat. 1.
na (naar) : onz. 1.
neven : acc. 3.
om : onz. 1 ; -- ace. 1.
onder : dat. 1 ; vermeerdering
op : onz. 5 ; --- dat. 1 ; — ace. 7. .
sonder : onz. 2 ; — acc. 9.
tegen : onz. 3 ; — acc. 1 ; — dat. 1.
tussen : acc. (rust) 2.
te, ter, tot : dat.
uut : dat. 1.
qiuor (ante) : onz 4; ace. 5.
voor (pro) : dat. 2 ; vermeerdering
van : onz. 28.
dat. 46 ; vermeerdering
ace. 1 ; vermindering

Besluit. — 1. Het onderscheM tusschen rust en richting is
onbekend geworden.
2. Het datiefgebruik neemt in groote mate toe, en wel ten
nadeele van het accusatiefgebruik : trouwens nog 4 voorzetsels
(vroeger 6) regeeren uitsluitend den acc. : neven, om, sonder,
tussen ; 7 voorzetsels (vroeger maar 3) regeeren enkel den dat. :
by, buyten, midis, na, onder, te, uut ; 8 voorzetsels (vroeger
maar 4) regeeren twee naamvallen : aen, binnen, in, met, tegen,
off, voor, van. Hierin komt het Noordbrabantsch nogmaals het
dichtst bij het Brabantsch staan, dat ook veel voorzetsels heeft
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met uitsluitend accusatief- en datiefgebruik, doch maar drie
voorzetsels met twee naamvallen.
3. De overeenkomst, welke we in de 14" eeuw tusschen
de regeering van onze voorzetsels en die van de hd. nog waargenomen hebben, is evenals in het Limburgsche proza aanzienlijk
verminderd.

17. Voor Gelderland hadden wij het geluk de hand te
kunnen leggen op oorspr. stukken uit Zutfen en Varsseveld, en
wel uit het begin der 14' eeuw. We qnderzochten in Nijhoff,
Gedenkwaardigheden van Gelderland 1 st' deel, 1830 blz. 146
(1312), blz. 152-154 (1314) ; blz. 169 (1317), blz. 170-174 (1318)
teksten uit de Kanselarij van den Graaf van Gelre en Zutfen,
en teekenden op :
achter : ace. (rust) 1.
aen : dat. (rust) 1.
(richt.) 2.
ace. .(rust) 4.
bi : onz. 5 ; — dat. 5.
binnen : onz. 1 ; — dat. 5 ; — acc. 1.
,boven : acc. (rust) 1.
in : onz. 4 ; dat. (rust) 8 ; (richt.) 1 ; — acc. (rust) 7 ; (richt.) 3.
met : onz. 13 ; — dat. 16 ; — acc. 3.
na (post) : onz. 2 ; — dat. 6 ; — acc. 1.
-na (naar) : onz. 1 ; — acc. 2.
naest : dat. 1.
umbe : onz. 1.
op, u1 : onz. 5 ; — dat. (rust) 2 ; — ace. (rust) 4.
onder : onz. 1.
under : acc. (rust) 1 ; — dat. (rust) 2.
sonder : acc. 2.
te, tot : dat.
thegen : onz. 2.
tusschen : onz. 2 ; — dat. (rust) 3 ; — acc. (rust) 1.
van : onz. 50 ; — dat. 28 ; — acc. 2.
voor (far) : onz. 2 ; — dat. 2 ; — acc. 4.
weder : onz. 1.
Besluit. — 1. Het onderscheid rust, richting schijnt hier
ook reeds opgehouden te hebben te bestaan ; men verg. after,
aen, boven, in.
2. De twijfelachtige gevallen zijn zeer talrijk ten gevolge
van de vroegtijdige apocope.
3. De voorzetsels, die een naamval regeeren, zijn zeer zeld-
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na (naar), sonder met acc. ; en : bi, naest, te met datief : al de
overige hebben twee naamvallen.
Deze toestand komt geenszins overeen met die van het.
Utrechtsche proza, wel met dien van het Brugsche.
4. Enkel de voorzetsels met uitsluitend datiefgebruik beantwoorden aan praeposita, welke in het hoogduitsch dezelfde regeering hebben.
*

**

§ 18. Een eeuw naderhand bieden ons de Markerechten van
Syld nabij Varsseveld (SLoeT, Geldersche Markerechten 2" D.,
1913 blz. 390-392 (1421) en een akt van den Rechter der Veluwe
van 1396 (Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie voor
Wetenschappen, Afd. letterkunde, 1889, blz. 238-240) de volgende bouwstoffen :
an : onz. 2.
by : dat. 9.
in : onz. 8 ;.— dat. (rust) 21 ; vermeerdering ; — acc. (rust) 3
(richt) 2 ; vermindering.
myt : onz. 13 ; — dat. 13 ; vermeerdering.
na : onz. 2 ; — dat. 4 ; vermeerdering.
um : acc. 1 ; vermeerdering
onder : onz. 4.
uP : onz. 4 ; — dat. (richt.) 2 ; vermeerdering.
aver : onz. 1.
sonder : ace. 3.
te, toe, tot : dat.
ut : dat. 1.
v ann : onz. 13.
dat. 12 ; vermeerdering.
voer (pro) : onz. 4 ; — dat. 3 ; acc. 4.

Besluit. — 1. Het onderscheid rust, richting is totaal opgeheven ; men verg. in, uP.
2. De voorzetsels met een naamval nemen toe, gewis ten
gevolge van de nog talrijker wordende geapocopeerde vormen.
Aldus hebben steeds den acc. : urn, sonder (vroeger 4) ; steeds
den dat. : by, myt, na, 0, te, ut, van (vroeger maar 3). Hieruit
volgt oPnieuw 1. dat het datiefgebruik schijnt toe te nemen ;
2. dat de voorzetsels met dubbelen naamval min talrijker worden.
3. Uit de boven vermelde opgave leidt men gereedelijk af,
dat de regeering van negen voorzetsels met die van de correspondeerende hd. overeenstemt : by, in, myt, na, um, sonder,
te, ut, van. Dit is kenmerkend voor deze periode.
*
**
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§ 19. Eindelijk vinden wij bij Baron Sloet, Oorkondenboek.
der GraafschaPPen Gelre en Zutfen, 4' deel, blz. 387-390 (1467)
en blz. 390-391 (1467) twee oorspr. prozateksten uit de Kanselarij.
van den graaf. Hieruit teekenden we op :
aen : onz. 1 ; — dat. (rust) 6 ; (richt.) 3 ; — acc. 1 ; vermeerdering.
bi : dat. 4.
binnen : dat. (rust) 4.
bitten : dat (rust) 1.
in : onz. 4 ; -- dat. (rust) 19 ; (richt.) 3 ; — acc. (rust) 2 ;,
(richt.) 3.
mit : onz. 1 ; — dat. 6 ; vermeerdering.
na (post) : onz. 1 ; — dat. 1.
na (= naar) . onz. 1.
oP : onz. 1.
avermits : dat. 1.
solider : onz. 2 ; — acc. 4.
te, ter, tot : dat.
tusschen : dat. 1 ; — acc. 1.
uyt : dat. 11.
vur (ante) : onz. 3 ; — acc. 5 ; vermeerdering.
vur (fur) : ace. 1 ; vermeerdering.
van : onz. 18 ; — dat. 23 ; vermeerdering.

Besluit. — 1. Het onderscheid tusschen rust en richting
bestaat wel niet meer ; zie : an, in.
2. Het aantal voorzetsels met uitsluitend datiefgebruik is
vermeerderd, wat reeds het geval was in de voorgaande periode :
bi, binnen, buten, mit, na, overmits, uyt, te, van. Die met uitsluitend accusatiefgebruik zijn in getal gebleven : sonder, vur ;
doch slechts Brie voorzetsels : aen, in en tusschen hebben datief
en accusatief.
Dit verschiinsel is eenig in de Mnl. dialecten ; evenals in de'
twee voorgaande perioden merken we hier op 1. dat, wellicht
onder hd. invloed, het naamvalsgebruik in Geldersche teksten
tamelijk vaststaat : of acc. of datief ; 2. dat de voorzetsels, welkeenkel den datief of enkel den accusatief of beide naamvallen
regeeren, wel overeenkomen met de regeering hunner aequivalenten in het hd. Trouwens bi, mit, na, uyt, te, van hebben
datief ; sonder (ohne), vur (fur) hebben acc., en an, in, tusschen
hebben hier twee naamvallen.
In een derde artikel zullen we de bekomen uitkomsten voor
bet gansche Mnl. gebied onderling vergelijken, de kenmerken
voor elk gewest duidelijk op den voorgrond brengen, en een
verklaring wagen van de verschillende verschijnselen.

De eigenschappen van bet brood uit verscheidene
meelsoorten gebakken
door
Prof. D r A. J. J. Vandevelde en L. Bosmans
Bestuurder en praeparator
aan het Chem. en Bacteriol. Laboratorium der Stad Gent.

'( 1 8e

MEDEDEELING UIT HET CHEM. EN BACTERIOL. LABORATORIUM
EN UIT DE BAKKERIJVAKSCHOOL DER STAD GENT) .

Alhoewel het belangrijk schijnt over het brood uit mengsels van verscheidene meelsoorten gebakken, wetenschappelijke
gegevens te bezitten, werden tot nu toe slechts onvolledige onderzoekingen over dit onderwerp gedaan. In tijden waarop
tarwemeel in mindere hoeveelheid voor de voeding beschikbaar
wordt gesteld, zooals gedurende een oorlogs- of een hongersnoodperiode, zijn dergelijke gegevens noodig. Wij hebben in het
jaar 1915, ten einde aan het Nationaal Bevoorradingscomiteit
inlichtingen te kunnen verschaffen, eene reeks proefnemingen
gedaan met tarwemeel, met of zonder toevoeging van vreemde
producten, en in deze mededeeling worden de uitslagen van
‘onze proeven vereenigd.
(( Men heeft in de laatste jaren vele onderzoekingen verricht
over de toevoeging van goedkoopere meelsoorten bij het brood »
zegt Dr A. J. C. Snijders (1) , (( waardoor de voedingswaarde
van dit laatste, bij lageren prijs, verhoogd zou kunnen worden,
waarbij echter gebleken is, dat slechts weinige daartoe in aanmerking kunnen komen. De meeste goedkoopere meelsoorten,
zooals haver-, boekweite-, gerste-, aardappelmeel bleken daartoe
ongeschikt te zijn, in de eerste plaats, wat den smaak betreft,
en bij het aardappelmeel ook wegens het uiterst geringe eiwitgehalte, dat daar slechts 1 procent bedraagt en waardoor dus
het eiwitgehalte van het brood nog lager zou worden, dan het
feitelijk reeds is. Gunstig waren alleen de uitkomsten met maYsmeel, dat veel meer eiwit (14 proc.) en vet (3,8 proc.) bevat
idan rogge- en tarwemeel (resp. 11.5, 11.8 en 1.4-2 proc.) . Het
maismeel mag echter slechts 5. of hoogstens Y3 van het roggemeel bedragen en de bereiding van het brood behoort met de
noodige zorg te geschieden.

(,1) Onze voedingsmiddelen, Zutphen 1911, blz.214.
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In eene mededeeling over de bakkerijproducten in Frankrijk gedurende den oorlog verschenen, bestudeert Collin (2) verscheidene broodsoorten, vooral ten opzichte van het microscopisch onderzoek. Hij vond daarenboven dat roggemeel alleen
bakbaar wordt als het met 25 tot 30% tarwemeel wordt vermengd ; het brood blijft echter zwaar. De zelfde gebreken worden waargenomen als gerstmeel, maismeel, rijstmeel, boekweitmeel, aardappelmeel, en andere meel- en zetmeelsoorten worden
gebruikt. Mais- en rijstmeel dienen alleen in kleine hoeveelheden bij het bakmeel gevoegd te worden ten einde de eigenschappen van het brood niet te veel te beschadigen. Boekweitmeel
bevat een hoog gehalte aan kleefstof, en verandert aldus de bijzondere eigenschappen van het tarwemeel n 4 et ; alleen wordt de
kleur donkergrijs.
Over het gebruik van aardappelen, in gekookten toestand,
spreekt zich Collin niet ongunstig uit, evenmin Bouyer (3) ,
alhoewel het bekend wordt dat de resultaten zeer uiteenloopend
waren.
Guabrado (4) heeft maniocbrood, dat op tarwebrood gelijkt,
onderzocht ; de voedingswaarde verschilt weinig met deze van
tarwebrood, zooals het 114 de volgende cijfers blijkt :
brood water proteInen koolhydraten vet cellulose asch
nit
11,25
1,04
manioc 26,00
49,11
8,60
4,00
13,45
1,18
0,63
1,00
29,31
54,42
tarwe

Het gehalte aan stikstofverbindingen is wat kleiner, het
gehalte aan vet daarentegen hooger.
De onderzoekingen van Vogt (5) hebben betrekking op de
microscopische en de scheikundige eigenschappen van brood met
tarwe, rogge, gerst, haver, mats, aardappelmeel, aardappelvlokken bereid. Uit de alkaliniteit van de asch kan men namelijk
de aanwezigheid van aardappelmeel vaststellen.
Wij hebben in onze onderzoekingen vooral de wijzigingen
in het watergehalte, in het uitwendig soortelijk gewicht en in
de voedingswaarde onderzocht.
Het uitwendig soortelijk gewicht wend bepaald volgens de

(2) Eug Colin, Les farines alimentaires et leurs produits derives,
1918, 11, blzz. 372-384 en 1912, 12, blzz. 14-29.
(3) J. B. Bouyer. Du pain a la pomme de terre. Bull soc. pharm.
Bordeaux, 1918, 3, blz. 159.
(4) G. A. Guabrado, Sanidady Beneficiencia, 1922, 27, 145-146 Ref.
'Chem. Abstr., 1923, blz. 2754.
(5) E. Vogt, Nachweis und Bestimmung von Streckmitteln iii
Mehl und Brot, Zeitschr. Unters. Nahrungsm., 1921, 42, 145-173.
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zandmethode door ons vroeger beschreven (6) ; deze methode
heeft dit voordeel zeer eenvoudig te zijn, en te gelijker tijd
nauwkeurige resultaten op te leveren. Wel is waar heeft men
voorgesteld het broodstuk volledig met paraffine te bedekken, en
dan de watermethode te benuttigen evenals voor vaste niet poreuze voorwerpen ; men kan ook, volgens Arpin en Pecaud (7)
het brood omgeven met rubber, met eene oplossing van rubber
in benzol, en daarna met een vernis uit celluloseacetaat opgelost in amylacetaat. In Nederland wordt het volumen bepaald
met hagel van ca 1 mm. diameter (8) .
Men vergelijkt ook gemakkelijk en op eenvoudige wijze de
broodstukken van den zelfden vorm, als men de oppervlakte van
de middensnede bepaalt. De suede wordt op een stuk papier
gelegd en met een potlood wordt de omtrek zorgvuldig geteekend ; dan wordt het papier langs den geteekenden omtrek gesneden. Als men dezelfde papiersoort voor de verschillende
proeven benuttigt, en als men het gewicht van een decim. 2 van
het papier door weging heeft bepaald, kan men uit het gewicht
der papiersneden de oppervlakte van de onderzochte broodsneden berekenen.
Het tarwemeel waarmede deze proeven genomen werden
had de volgende scheikundige samenstelling
vochtigheid
asch
ruw vezel
vochtige kleefstof
drcge kleefstof

Ongebuild (RIO)
15.7 %
1.1 %
2.2 %
32.8 %
10.5 %

Gebuild (bloem)
11.8 % (9)
0.6 %
—

37.2 % (9)
13.0 % (9)

In de bakproeven werden telkens 100 gr. meel, of mengsel
van tarwemeel met andere soorten, met het noodig water
bewerkt, en bedeeld met 1 gr. zout (natriumchloride) en 10 gr.
gist. Zoodra bereid, wordt het deeg gewogen, en dan gedurende
15 minuten in de stoof van 37° C. aan het oprijzen overgelaten.
Na een tweede kortdurige kneding, wordt het deeg zonder verlies in vierkantige blikvormjes van 9 x 9 x 4,5 cm. gebracht,.
(6) A. J. J. Vandevelde en J. Masson. Over den invloed van hulpmeel en hulpgist op de broodgisting, Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad.,
1907, blz, 566. — A. J. J. Vandevelde en A. Revijn, Over het soortgelijk gewicht en het watergehalte van het brood, Vel sl. en Meded. Kon.
Vl. Acad., 1910, blz. 324.
(7) M. Arpin en M. T. Pecaud, Determination du volume des
pains, Ann. falsif., 1922, 15, blz. 394.
(8) Codex alimentarius, n o 5, meel en brood, Groningen, 1915,
blz. 207.
(9) De gebruikte tarwebloem kwam van The Rockefeller foundation, Belgium Relief, war relief donation. Deze bloem bevatte zeer weinig
vochtigheid en was zeer rijk aan kleefstof.
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daarin op 37° C. gedurende 30 minuten gehouden, en eindelijk
in een klein gasoven op 220° C. gebakken. Als de bakproef begint, daalt de temperatuur van het oventje op 168-170° C, en
deze temperatuur blijft gedurende den ganschen baktijd, ca
50 minuten, nagenoeg constant. De laastte 10 minuten laat men
de omgekeerde broodjes, zonder vorm, uitbakken.
De vierkantige broodjes worden warm gewogen, op een
gevlochtene rietschijf aan de laboratoriumstemperatuur overgelaten, na 24 uren gewogen en ten opzichte van het uitwendig
soortelijk gewicht onderzocht. Na 2 dagen wordt nog eens
gewogen, en eindelijk in kleine brokjes verdeeld en op 105° C
gedroogd. Uit het droog gewicht kan aldus de aanwezige waterhoeveelheid berekend worden : het watergehalte werd aldus
uit het verschil van het gewicht in warmen toestand en het
droog gewicht bepaald.
De voedingswaarde werd op de gemiddelde samenstelling
der onderzochte meelsoorten berekend, volgens de methode der
calorieen en volgens deze van de voedingseenheden (10) ; de
gemiddelde samenstelling is deze van de mededeelingen van
Atwater en Bryant (11) , van K8nig (12) , van Schall en Heisler
(13) en van de Tentoonstelling van de vervalschingen in 1913
(14) , enz.
Uit de waarden Ni oor die samenstelling, kunnen wij het
volgende aannemen voor ongebuild of gebuild tarwemeel :

(10) 7.ie A. J. J. Vandevelde. Over berekenen en voorstellen van
de waarde van normale en van vervalschte melk. Versl. en Meded.
Kon. Vl. Acad., 1913, blz. 145.
Greshof. Regulatief voor het onderzoek van voedingsmiddelen in
het Laboratorium van het Koloniaal Museum to Harlem, 1907 blz. 11.
Snijders. Onze voedingsmiddelen. Zutphen, 1911, blz. 40.
A. J. J. Vandevelde. Leidraad voor lessen over de voeding van den
mensch. Kon. Vl. Acad. 1921, blz. 367.
A. J. J. Vandevelde. Handboek der menschenvoedingsleer, Brussel, 1923, blz. 53.
De gebruikte formules waren : a) voor de Calorieen per kg. (g.
proteinen van 1 kg. x 4) + (g. koolhydraten van 1 kg. x 4) + (g. vet
van 1 kg. x 9) ; — b) voor de voedingseenheden, (% proteinen x 5)
+ ( c?, koolhydraten) + (% vet x 3).
(11) W. 0. Atwater and A. P. Bryant. The chemical composition
of American food materials. U. S. departm. agric., Off. Exp. Stations
Washington 1906.
(12) J. Kiinig. Ndhrwerttafel, li e Auflage, Berlin 1913.
(13) H. Schall en A. Heisler. Nahrungsmittel-tabelle, Wurzburg,
1912.
(14) L'exposition de l'alteration et de la falsification .des denrees
alimentaires a l'Exposition Universelle de Gand 1913. Catalogue general illustre. Bruxelles (Misch et Tilton), 1913.
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per kg.

water
.
totale stikstofverbindingen
verteet bare stikstofverbindingen
totale koolhydraten
verteerbare koolhydraten
totaal vet
verteerbaar vet
ruw vezel
asch

ongebuild

126 gr.
116 gr.
84 gr.
713 gr
670 gr.
15 gr.
8 gr.
20 gr.
10 gr.

gebuild

126 gr.
109 gr.
87 gr.
747 gr.
736 gr.
10 gr.
7 gr.
3 gr.
5 gr.

De calorieenwaarde is 348 Cal. voor 100 gr. en de voedingscijfer is 132.
Onder de 5 ,proteinensoorten die de tarwe bevat, namelijk
(15) gliadine, glutenine, leucosine, globuline en proteose, zijn
er twee, gliadine en glutenine die de kleefstof uitmaken ; de
andere graansoorten bevatten geen kleefstof, en het deeg dat
er met het meel wordt bereid, vertoont geen rekbare eigenschappen.
Onze studie bedraagt de bakproeven met tarwemeel vermengd met aardappelen, mais, rijst, gerst, rogge, haver, boonen, erwten, boekweit, zetmeel ; wij bewerkten ook mengsels
met houtzagelingen, ten einde ons overzicht volledig te maken.

I. — Proeven met aardappelen.
Het gebruik van gekookte aardappelen in het brooddeef.Y.,
werd reeds sedert langen tijd aanbevolen. In de oude scheikundige werken, zooals deze van Thomson (16) en van Davy
(17) , ,,,indt men daarover belangrijke aanteekeningen.
Thomson schrijft daarover : Het is aan de kleefstof dat het
tarwemeel zijne hoogere hoedanigheid boven al de andere meelsoorten te danken heeft. En inderdaad kent men slechts twee
andere stoffen die het tarwemeel kunnen vervangen, namelijk
de rogge en de aardappelen. Roggebrood rijst verreweg zoo
wel niet als de tarwe, en het gebruik van aardappelen eischt
zekere voorzorgen : men moet, na het koken, de aardappelen
eerst tot een zeer dunne brij brengen, en ze dan met een gelijk
gewicht aardappelzetmeel vermengen. Dit mengsel geeft door
(15)Volgens T. B. Osborne. The proteins of the wheat kernel.
Washington, 1907, 119 bizz. Deze verhandeling bevat de bibliographie
over de tarwe tot 1906 ; deze bibliographie werd tot 1912 aangevuld in
het werk : A. J. J. Vandevelde en L Bosmans, Onderzoekingen over
tarweproteinen. Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1912, blzz. 993-1053.
(16) Systeme de chimie de M. Th. Thomson, traduit de l'anglais
sur la derniere edition de 1807 par M. J. Riffault, tome 8, 1809, Paris
(Bernard) blz. 645.
(17) Elements of Agricultural Chemistry by sir Humphrey Davy,
London, 1814, blz. 137.
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het bakken, zegt Parmentier, een zeer wit, zeer goed gerezen
en zeer aangenaam brood.
Davy zegt : Als het tarwemeel met gekookte aardappelen
met water tot een deeg wordt gebracht, en tot gisten gedurende 30 of 40 uren warm wordt behouden, dan bekomt men
na het bakken, schoon opgerezen brood ; maar dit brood is zuur
en van onaangenamen smaak.
De twee meeningen zijn aldus uiteenloopend ; gedurende
de Fransche omwenteling van 1789 en in de volgende jaren
werd niettemin door plakbrieven (18) de bereidingswijze van
brood met aardappelen bekend gemaakt en aanbevolen : Gemengd aardappelenbrood wordt bereid uit sterk zuurdeeg,
waarmede de gekookte knollen, met schillen en zonder water
worden gekneed ; men moet ook zorgen dat het deeg goed
oprijst. Men gebruikt 25 pond tarwe, rogge en gerst, volgens
de gebruiken en de voorraden van de streek, men Aierlengt
een weinig zuur deeg met een voldoende hoeveelheid warm
water om een vast deeg to vormen dat men op de gewone wijze
zal laten gisten. Men kookt 25 pond aardappelen die warm
met een half vierendeel (quarteron) zout in water opgelost aan
het deeg worden toegevoegd. Als het mengsel op voldoende
wijze met een houten rolstok is gekneed, wordt het deeg in
broaden van 2 tot 4 pond verdeeld ; als deze goed zijn gerezen, worden zij zorgvuldig in een minder als naar gewoonte
verwarmden oven gedurende een langeren tijd gebakken. Dit
brood bewaart langen tijd in verschen toestand, en als men
tarwemeel heeft gebruikt, dan zou men gemakkelijk kunnen
denken dat rogge bij het meel toegevoegd werd.
Uit belangrijke proeven van Langworthy en verscheidene
andere Amerikaansche scheikundigen, blijkt dal de aardappelen
de volgende sch&kundige samenstelling bezitten, per kg. :
water
stikstofverbindingen
koolhydraten
vet
asch

750 gr.
21 gr.
217 gr.
1 gr.
11 gr.

Door het koken behouden de aardappelen hun oorspronkelijk watergehalte ; zij verliezen een deel van de stikstofver-

kA8) Affiches, annonces, avis divers, proclamations et arretes du
23 pluviose an IT de la Republique.
(19) C. F. Langworthy. The value of potatoes as food. Yearbook of
Departm of Agriculture U. S. for 1900, p 337.
H. Snyder, A. J. Frisby and A. P. Bryant. Losses in boiling vegetables and the composition and digestibility of potatoes and eggs. U. S.
Der Agric., Office of Exp. Stations, Washington, 1897.
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Als men aardappelen bij het bakken wenscht te benuttigen, moet men stellig zooveel mogelijk de voedingswaarde
zoo hoog mogelijk brengen ; daartoe geraakt men met ze ongeschild te laten koken, en met de gekookte massa eene brij te bereiden die met het meeldeeg wordt verwerkt. Het zou zeker
belangwekkend zijn het gebruik van centrifugemelk of van
karnemelk in de bereiding van aardappelbrood te bestudeeren,
ten einde de voedingswaarde van zulk brood met deze van
gewoon tarwebrood gelijk te maken.
BakProef met tarwemeel en gekookte aardappelen.
Gewicht in grammes van

Samenstelling van
het deeg
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Gebuild.
100 0 50 158,0 129,5 126,5 125,5 86,5 33,2 405 0,312
90 10 45 153,0 126,5 122,5 120,7 80,5 36,8 348 0,352
80 20 39 146,5 116,5 113,0 112,0 74,8 35,7 322 0,351
70 30 30 138,5 108,0 105,0 104,2 70,4 35,0 262 0,401
60 40 25 132,5 105,5 102,0 100,7 65,8 37,6 204 0,500
50 50 20 127,5 98,5 95,0 94,0 60,1 39,0 194 0,489
Ongebuild.
100 0 50 153,5 128,0 125,0 123,8 84,5 34,0 328 0,381
90 10 45 153,0 121,5 118,5 117,1 78,1 35,7 328 0,361
80 20 39 145,5 114,5 111,5 110,3 71,5 35,8 254 0,439
70 30 30 138,5 110,5 107,5 106,2 68,8 37,7 228 0,471
60 40 25 132,5 103,5 100,0 99,3 64,2 38,0 174 0,575
50 50 20 126,5 95,5 91,5 90,2 57,0 39,7 138 0,663
In de gevallen met 40 en 50 gr. aardappelbrij is in het gebakken brood het deeg zeer kleverig evenals de kruim. De
hoeveelheid water die tot het bereiden van het deeg noodig is
vermindert, als de hoeveelheid aardappelen aangroeit, omdat
deze een groot watergehalte bevatten ; het droog gewicht vermindert Gok met het toenemen van het aardappelgehalte. Het
benuttigen van aardappelen verhoogt op merkelijke wijze het
watergehalte van het brood. Het soortelijk gewicht verhoogt,
voor het ongebuild meel meer als voor het gebuild.
Uit de bekomene waarden berekent men de ophrengst
(20) Zie A. J. T. Vandevelde. Handboek menschenvoedingsleer,
1923, blz. 199.
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brood uit een bepaald meelgewicht, b. v. 100 gr.. En met de
gemiddelde waarden van de samenstelling, berekent men de
voedingswaarde, in calorieen of in s oedingseenheden. Die berekeningen bewijzen dat met toenemende hoeveelheden aardappelen de opbrengst verhoogt, terwijl de voedingswaarde
vermindert.
Tarwe

Aardappelen

100
90
80
70
60
50
0

0
10
20
30
40
50
100

Opbrengst brood Calorie&
uit 100 tarwemeel
voor
gebuild ongebuild
100 gr.
129.5
140.5
145.6
154.2
175.8
197.0

128.0
135.0
143.1
157.8
172.5
191.0
—

Voedingscijfer

348
325
300
275
248
226
96

132
122
112
102
92
82
33

Tegelijkertijd met deze theoretische proeven, werden ook
in een kleinen gasoven eenige bakproeven genomen, waarvan de
uitslagen een weinig verschillen van de hooger aangegevene.
Die verschillen hebben als waarschijnlijke oorzaak het feit dat
deze bakproeven niet to gelijkertijd konden genomen worden,
en dat bijgevolg de gist niet dezelfde was. Die bakproeven,
telkens met 1 kg. meelmengsel, 50 gr. gist en 15 gr. zout genomen, bewijzen dat het watergehalte een weinig toeneemt, terwijl
het uitwendig soortelijk gewicht vermindert.
Tarwe

Aardappelen

Gebuild
1000
850
700

Gewicht in g. vain
deeg brood brood
warm 24 u.

%
water

Uitwendig
soortelijk
gewicht

0
150
300

1575
1510
1480

1412
1360
1325

1375
1320
1280

39.0
38.5
42.3

0.373
0.377
0.333

0
100
165
230
300

1525
1455
1400
1380
1380

1382
1280
1260
1215
1245

1330
1250
1210
1180
1200

38.9
38.2
38.9
39.2
41.8

0.513
0.505
0.411
0.370
0.383

Ongebuild
1000
900
835
770
700

Het terugvinden N, an eene toevoeging van aardappelen in
het brood is altijd gemakkelijk ; over het algemeen is het
microscopisch onderzoek daartoe voldoende (21).

II. — Proeven met maismeel.
In de bibliographie vindt men voor de samenstelling van
maismeel veranderlijke waarden :
(21) Zie namelijk : E. Vogt. Nachweis und Bestimmung von
Streckmittein in Mehl und Brot. Zeitsch. Unters. Nahrungsm., 1921, 42,
145-173. Dit werk houdt een uitgebreid bibliographisch overzicht. Zie
ook noten (2) en (3).

-

Keinig

pes.kg.

100 -

Sclzall en
Heisler

water
142,1
stikstofverbindingen 96.5
koolhydraten
695.5
ruw vezel
14.6
vet
38.0
arch
13.3

Atwater Cauvet (22)
en Bryant

130
80
692

125
92
754
19
10

22

177
128
599
15
70
11

Gemiddeld

125
94
714
15
40
12

Maismeel vormt door kneden met water geen kleefstof
(Snyder (23), Boutroux (24); het houdt 5,05 % glutenfibrine
(Fleurent) in, 8,63 % niet oplosbare stikstofverbindingen
(Pillitz) en 1,87 % oplosbare stikstofverbindingen, een kleine
hoeveelheid albumine en globuline. De meeste niet oplosbare
stikstofverbindingen behooren tot zeine, waarvan een gedeelte
wel, een ander gedeelte niet, in alcohol oplosbaar is ; het product dat uit de zaden in eene verhouding van ca 5 % door
alcohol a 75,9 % wordt getrokken, werd door Gorham (25)
zeine genoemd, en door Ritthausen (26) maisfibrine.
Onze proeven werden genomen met ongebuild en gebuild
tarwemeel, en bereid met het maismeel nit de Amerikaansche
varieteit White Pearl, in den handel onder den naam van hominy
bekend.
BakProef met tarwemeel en maismeel.
Samtlst tejz van
u
4

4

ii

Gewicht in grammen van
DO
0
'a

Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,0
90 10 50 159,0
80 20 50 158,0
70 30 50 158,5
60 40 50 158,5
50 50 50 158,5
Ongebuilde tarwe.
100 0 50 159,0
90 10 50 159.0
80 20 50 158,0
70 30 50 158,5
60 40 50 158.5
50 50 50 158,5
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130,1 128,4
131,6 129,3
128,0 125,8
128,0 125,7
125,5 122,9
122,2 120,4

127,4 87,1 33,1
129,3 87,8 33,3
124,7 86,3 32,6
125,3 87,3 31,7
122,2 86,4 31,2
119,7 85,9 29,7

465 0,276
394 0,328
310 0,406
300 0,419
198 0 620
168 0,716

132,7 130,1
130,5 128,7
127,8 125,6
126,6 124,4
123,7 122,0
120,5 118,4

129,1 86,7 34,7
128,1 86,2 34,0
124,5 84,0 34,2
123,9 86,7 31,5
121,3 85,4 31,0
118,0 84,8 29,6

382 0,340
338 0,380
325 0,386
263 0,473
190 0,642
146 0,811

(22) D. Cauvet. Procedes pratiques pour l'essai des farines. Paris,
1886.
(23) H. Snyder. The chemistry of plant and animal life. New York,
1912, blz. 290.
(24) L. Boutroux. Le pain et la panification. Paris 1897. blz. 87.
(25) Gorham. Quarter]. Journ. Science, 1821, 11, blz. 206.
(26) Ritthausen. Journ. prakt. Chemie, 1869, 106, blz. 471.
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Bij de brooden met 40 en 50 % maismeel komt de korst van
de kruim een weinig los.
Het uitwendig soortelijk gewicht, zoowel met gebuild als
met ongebuild meel, verhoogt met het maisgehalte, hetgeen
beteekent dat voor een zelfde gewicht, de omvang regelmatig
afneemt ; met watergehalte vermindert met het maisgehalte.
Het brood met mals droogt gedurende de bewaring ook spoediger uit.
De aangroeiing van de opbrengst wordt hier aangegeven,
te gelijkertijd met de voedingswaarde ; er valt hier te bemerken
dat de voedingswaarde, berekend op 12,5 % water, 9,4 % stikstofverbindingen, 71,4 % koolhydraten, 1,5 % ruw vezel,
4.0 % vet en 1,2 % asch nagenoeg onveranderd blijft ; wel is.
waar is het stikstofgehalte minder, maar daarentegen is de
hoeveelheid vet hooger.
Tarwe III diss

100
90
80
70
60
50
0

0
10
20
30
40
50
100

opbrengst brood
Calorieen Voedingsvoor
cijfer
uit 100 tarwemeel
gebuild ongebuild 100 gr.
132
130.1
132.7
348
146.2
349
132
145.0
132
160.0
159.7
350
131
351
182.8
180.8
352
131
209.1
206.1
353
131
244.4
241.0
130
—
359

De verteerbaarheid N7an maisprodukten werd onlangs door
Rammstedt (27) bestudeerd, in vergelijking met eenige andere
meelsoorten. Van de totale stikstofverbindingen worden door
het maagsap verteerd :
86.14 tot 89.36 % van het maismeel
van de maisvlokken
82.45 %
97.68 tot 98.41 % van het tarweni eel
van het roggemeel
97.39 %
van het boekweitmeel
86.45 %
van de havervlokken
92.37 %
van het boonenmeel
96.67 %
van het erwtenmeel
97.31 %

Mais bevindt zich aldus onder de best verteerbare voedsels.

III. — Proeven met rijstmeel.
De scheikundige gemiddelde samenstelling van rijstmeel
wordt door verscheidene schrijvers als volgt aangegeven, per
kgr. :
(27) Rammstedt, 0. Chemische Zusammensetzung einiger Maismehlprodukte and die Verdaulichkeit ihrer Stickstoffsubstanzen, enz_
Arch. Hyg., 1913, 81, blz. 286.
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per kg.

Atwater en Bryant

water
stikstofverbindingen
koolhydraten
ruw vezel
vet
asch

123
80
78

Wolf

140
74
81

2
3

4
3.6

4

KOnig Cauvet

125
80
777
5
5
8

147.1
64.3
777
5
4.8
6.8

Rijst is, onder de graansoorten, een van de armste aan
stikstofverbindingen ; daarentegen is zij rijk aan zetmeel. Fleurent (28) vond onder de stikstofverbindingen 1,1 Y0 glutenfibrine. Rosenheim en Kajura (29) vonden in de rijst een nieuwe
nog niet beschreven globuline, in het water niet, in natriumchlorideoplossingen wel oplosbaar ; zij noemen ook de rijstglutelinen, het oryzenine en brengen deze in dezelfde proteinengroep als het glutenine van de tarwekleefstof (30) .
Voor de bakproeven werd handelsrijst tot fijn meel gemalen;
eene reeks werd genomen met eerst gekookte rijst, eene tWeede
met het rijstmeel als zoodanig. Voor de proeven met gekookte
rijst werden eerst de noodige hoeveelheden meel in bekerglazen
met 40 cm' water in de autoclaaf gedurende 15 min. op 110° C
verwarmd. Op deze wijze was telkens de massa goed gestijfseld,
en tot het bereiden van het deeg met de tarwe werd dan de
noodige hoeveelheid water bijgevoegd ; in de tabel der resultaten, wordt de hoeveelheid water aangegeven, die in de samenstelling van het deeg werd benuttigd, dit is dus telkens 40 cm'
plus het daarna nog bijgebracht water.
BakProef met tarwemeel en ongekookt rijstmeel.
Samenstelling van
het deeg
.
;
ro
1)
4 z
6
Gebuilde tarwe.

100 0 50 154
90 10 50 155
80 20 50 154
70 30 50 154
60 40 50 154
50 50 50 154

Gewicht in grammen van

-18 @
;
134
135
133
135
134
131,5

-000
Pi
131,5
132,5
130,5
132,5
130,5
129,0

00
WV
=Iv-

0
-.0 g)
8

2

rzti-o

---C,

t

-i''
gg
0-z .

08 F,

> ..0

?9..w

141
3 av
5,i'

130,0 86,2 35,7 442 0,297
132,0 87,4 35,3 394 0,337
129,5 87,0 34,6 333 0,392
131,0 86,8 35,7 312 0,424
129,0 86,4 35,5 272 0,479
127,5 87,8 33,2 228 0,566

(28)Door Boutroux, Op. cit. blz. 89.
(29) Rosenheim en Kajura, Journ. Physiol., 1908, blz. 36.
(30)Verdere aanteekeningen in Vandevelde, Kieming der
planten, Gent 1905, blz. 443, artikel Orvza.
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Ongebuilde tarwe.
100 0 50 154
90 10 50 154
80 20 50 154
70 30 50 154
60 40 50 154
50 50 50 154

134,5 129,5 128,0
130,5 127,5 126,0
132,5 128 5 127,0
134,0 130,0 128,5
130,0 127,5 126,0
129,5 127,5 126,5

84,0
84,5
83 6
84,2
84,7
85,9

37,5
35,3
37 0
37,2
34,8
33,7

376
358
315
264
233
229

0,344
0,356
0,408
0,492
0,547
0,557

BakProef met tarwemeel en gekookt rijstmeel.
Samenstelling van
het deeg

11
g .tr;
;
Ell
Gebuilde tarwe.

Gewicht in grammen van
t
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100 0 50 159,5 125,3 124,7 124,1 85,6 31,7 426
90 10 56 . 150,5 130,6 128,5 127,3 84,6 35,2 355
80 20 54 155,5 123,3 122,9 122,4 84,6 31,4 265
70 30 55 161,0 129,1 128,0 127,0 85,3 34,0 254
60 40 60 155,0 125,0 123,6 123,0 84,4 32,4 186
50 50 70 171,0 135,0 132,7 131,6 83,2 38,4 177

0,292
0,383
0,464
0,504
0,664
0,744

Ongebuilde tarwe.
100 0 50 158 5 135 2
90 10 55 155,5 130,5
80 20 55 154 5 124 5
70 30 55 156,0 129 5
60 40 60 155,0 126,5
50 50 70 169,0 132,5

130,9
127,3
123,4
127,0
124,5
130,1

129,1 83,4 38,3 351
126,0 81,7 37,4 282
122,6 80,3 35,5 213
125,7 84,4 34,8 198
123,7 82,2 35,1 174
129,4 82,4 37,8 174

0,373
0,451
0,579
0,641
0,715
0,747

Het uitwendig soortelijk gewicht groeit met het rijstgehalte aan, loch veel meer met het gekookte rijstmeel als met
het ongekookte ; het deeg is moeilijk te verwerken en de broodkruim is zeer kleverig. Over het watergehalte en het waterverlies
gedurende het bewaren valt niets bijzonders te vermelden.
De berekeningeri voor de voedingswaarde werden gedaan
met de volgende cijfers : stikstofverbindingen 8.0%, koolhydraten 78.0 %, vet 0.5 %, hetgeen leidt tot een caloricengetal
van 326 voor 100 gr. en een voedingscijfer van 119.5 voedingseenheden. Uit de verkregen cijfers blijkt dat rijsttarwebrood
een weinig minder voedzaam is als zuiver tarwemeel.
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Tarwe
100
90
80
70
60
50
0

Opbrengst brood uit 100 tarwemeel
ongebuilde tarwe
gebuilde tarwe
Rijst Ongekookte Gekookte Ongekookte Gekookte
rijst
rijst
rijst
rijst
135,2
134,5
125,3
134
0
144,4
144,4
145,1
150
10
155
154,1
165
165
20
185
191,8
184,4
193
30
210,8
216,6
208,3
223
40
265
259
263
270,0
50
—
—
—
—
100

Cal.
voor
100 gr.
348
345,8
343,6
341,4
339,2
337
326

Voedingscijfer
132
130,7
129,6
128,4
127
125,8
119,5

De kneedproef van het deeg leidt tot kleefstofwaarden die
minder zijn als de berekende ; werden mengsels van 80 % tarwebloem en 20 % rijstmeel gebruikt om de kleefstof of te zonderen, dan verkregen wij .
zuiver gebuild tamemeel, vochtige kleefstof = 32.6 %
zuiver gebuild tarwemeel, droge kleefstof = 11.0 %
mengsel, vochtige kleefstof, gev. 24.8 %, ber. 26.0 %
droge kleefstof, gev. 8.6 %, ben 8.8 %
mengsel,
mengsel, na 24 uren rust,
vochtige kleefstof, gev. 24.0 %, ben 26.0 %
kleefstof, gev. 8.9 %, ber. 8.8 %
droge

Het is vooral bij de vochtige kleefstof dat de afwijkingen
de grootste zijn ; het water blijft dus in hoogere hoeveelheid
achter, als met rijstmengsels gekneed wordt.

IV. — Proeven met gerstmeel.
Als gerst hebben wij de zoogenoemde perlgerst, zonder
zaadhuid, verkocht te Gent in de winkels van het Amerikaansch
voedingscomiteit, gebruikt. Deze gerst werd gemalen, gezift,
en aldus als zeer fijn meel benuttigd. Men vindt, ander meer,
de volgende aanteekeningen in de bibliographie over de scheikundige samenstelling van gerst en gerstmeel per kg.
Cauvet
Atwater
en Bryant
Barley pearled
134
115
water
134
85
stikstofverbindingen
637
775
koolhydraten
26
3
ruw vezel
28
11
vet
45
11
asch
—
3300
Calorieen

Schall Snyder
en
Heisler
109
63
140.6
124
76
122.9
698
693
684.7
27
—
9
18
16
24.4
24
—
18.5
3290

Klotz

Boutroux (31) deelt mede dat ten opzichte van de scheikundige samenstelling, de gerst door uitkneden met water geen
kleefstof overlaat ; de niet oplosbare bestanddeelen bedragen
(31) Boutroux, Op. cit., blz. 85.

- 105 volgens Fleurent 13.82 % met 15.6 % glutencaseine. Het globuline, slechts in geringe gehalte aanwezig, vertoont de zelfde
eigenschappen als bij de tarwe. Uit de gerst trekt men met alcohol a 60-80 % ongeveer 4 % hordeine uit, dat nagenoeg dezelfde
eigenschappen vertoont als het tarwegliadine (32) .
Bakproef met tarwemeel en serstmeel.
Gewicht in grammen van

Samenstelling van
het deeg

g

be

E

0

4)

3q-4
.2
-t3

00

5" ei
CS)
ca-cr
CA -CI
Cq
g
Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,0 129,1 126,0 124,6 86,4 33,1 443 0,284
90 10 50 158,5 130,6 127,2 125,2 86,8 34,7 398 0,319
80 20 50 158,5 128,7 125,4 123,6 86,9 32,3 347 0,361
70 30 50 158,0 129,1 125,5 123,6 85,6 33,7 346 0,363
60 40 55 162,0 133,0 129,4 126,8 84,8 36,2 325 0,398
50 50 57 164,5 134,4 130,4 127,6 84,5 37,2 332 0,393
Ongebuilde tarwe.
100 0 50 158,5 129,1 126,0 123,6 84,8 34,3 382 0,330
90 10 50 158,5 128,7 125,9 124,0 83,9 34,8 359 0,356
80 20 50 158,5 127,3 124,3 122,5 84,0 34,0 334 0,372
70 30 50 158,5 130,3 126,7 124,5 85,0 34,8 340 0,373
60 40 55 162,0 130,2 127,0 125,0 85,3 34,5 304 0,417
50 50 57 164,5 134,6 130,3 127,5 84,5 37,2 340 0,383
id

o'4"

20D

De invloed van gerstemeel is veel minder uitgesproken als
bij mais en rijst ; de omvang vermindert wel is waar, en het
soortelijk gewicht verhoogt, maar in mindere mate. Het watergehalte is hooger : de gerst behoudt aldus meer water gedurende
het bakken.
De berekeningen voor de voedingswaarde zijn voor zooveel
onnoodig, omdat het tarwemeel en het gerstemeel nagenoeg de
zelfde samenstelling vertoonen ; de voedingswaarde wordt door
het vermengen bijna niet gewijzigd. De waarden zijn voor tarwe
en gerst, resp. 348 en 330 Cal., en resp. 132 en 124 voedingseenh eden

V. - Proevkn met roggemeel.
Het meel uit rogge werd door malen van het graan en zifting der bekomene producten, verkregen. In de bibliographie
(32) Verdere aanteekeningen, in J. KOnig, Op cit., blz. 622 ; Vanblz. 438 artikel Hordeurn.
develde, Kieming

- 106 vinden wij, odder meer, over de scheikundige samenstelling de
volgende inlichtingen per kg. uitgedrukt.
Konig Scha11 Snyder
en
(zaad)
Heisler

Klotz

Atwater Atwater Cauvet
en
en
Bryant Bryant
(bloem)
(meet)
114
129
166
water
stikstofverbindingen 68
126
90

125,8
96.2

140
115

126
67

116
100

698

724

(84 verteerbaar)

koolhydraten

783

697

738.4

675

695

(666 verteerbaar
ruw vezel

vet

4
9

18
20

30
20

13.5
14.4

7
3260

15
3330

19
-

11.7
-

15
20

9

17
17

3200

19

(10 verteerbaar)

asch
Calorieen

15
-

Volgens BOITTROUX (33) kan men door uitkneden met water
geen kleefstof afzonderen, alhoewel een groot gedeelte der stikstofverbindingen in het water niet oplosbaar zijn ; het oplosbaar
gedeelte is albumine ; in het niet oplosbaar gedeelte vindt men
slechts 8.17 % glutenfibrine (Fleurent) dat kleverige eigenschappen vertoont ; dit onoplosbaar gedeelte zelf bedraagt 8,26 %
van het meel, en is aldus hoofdzakelijk uit glutencaseine samengesteld. De stikstofverbindingen vertoonen deze eigenaardige
eigenschap zich spoediger in vochtigen toestand bruin to kleuren, dan de kleefstof van het tarwemeel ; vandaar ook de don- ,
kere kleur van roggegebakken.
Het globuline, waarvan het gehalte gering is, schijnt van
den zelfden acrd als bij de tarwe. Prolamine, met alcohol 66 tot
80 % getrokken, is in de verhouding van 4 % aanwezig, en
schijnt met tarwegliadine gelijk (34).
Bak.proef met tarwemeel en roggemeel.
Gewicht in grammen van

Samenstelling van
van het deeg
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Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,5 127,7 126,2 125,7 85,1 33,4 527 0,239
90 10 50 159,5 131,3 129,3 128,1 84,8 35,3 511 0,253
80 20 48 156,0 126,2 124,2 123,7 85,3 32,4 406 0,305
70 30 48 156,5 127,3 125,2 124,2 86,0 32,4 409 0,304
60 40 48 156,5 126,3 124,5 123,4 85,8 32,0 357 0,348
50 50 48 156,0 127,6 125,5 124,2 85,4 33,0 332 0,378
(33) Op. cit., blz. 83.
(34) Verdere aanteekeningen in : Konig, Op. cit., blz. 621; Vandevelde, Op cit., blz. 448, artikel Secale.
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100 - 0
90 10
80 20
70 30
60 40
50 50

50
50
48
48
48
48

159,0 127,5 126,3 124,5 84,8 33,5 470 0,268
159,0 129,5 127,7 126,3 85,9 33,7 402 0,317
156,0 123,1 121,1 120,2 84,7 31,0 392 0,309
156,5 127,0 124,3 123,3 84,7 33,3 354 0,351
156,5 125,5 123,7 122,6 84,7 32,5 315 0,392
156,5 128,2 125,6 124,0 83,7 34,7 327 0,384

Het watergehalte blijft voor zooveel onveranderd ; de uitwendige omvang vermindert en het uitwendig soortelijk gewicht verhoogt, naarmate de hoeveelheid roggemeel grooter
wordt.
De voedingswaarde van roggemeel staat zeer dicht bij deze
van tarwemeel, namelijk gemiddeld 330 en 348 Calorieen en 133
en 132 voedingseenheden. Daarom zijn bijzondere berekeningen
overbodig.

VI. - Proeven met havermeel.
Haverkorrels werden gemalen en gezift, en per kg. graan
werden aldus ongeveer 300 g. fijn meel getrokken. De scheikundige samensteling van dit meel is, volgens zekere onderzoekers
per kg., als volgt :
Atwater Snyder Cauvet Klotz Konig Schall Snyder
en
en (zaad)
Bryant
Heisler
water
stikstofverbindingen

73
161

79
147

140
119

koolhydraten

666

674

615

ruw vezel
vet

9
72

9
71

41
55

asch
Calorieen

19
3720

20

30

91
138,7

97
100
125
105
(100 verteerbaar \
671
631
677
t ‘40 verteerbaar)
17.1
10
61.8
60
41
40 verteerbaar)
20.7
18
- 3410
-

110
118
597
95
50
30

Onmogelijk, zegt Boutroux (35) , kleefstof uit havermeel
door kneden onder water to trekken; de onoplosbare bestanddeelen houden veel glutencaseine en gliadine. Er zijn slechts
kleine hoeveelheden globuline, waaraan de naam van ovenaline
wordt gegeven. De zaden van de haver houden 1.25 % prolamine
in, dat in alcohol a 70 % oplosbaar (36) is.

(35) Boutroux, Op. citat., blz. 86.

(36) Verdere aanteekeningen in Kiinig, Op. citat., blz. 622 en
Vandevelde, Op. citat., blz. 429.
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BakProef met tarwemeel en havermeel.
Gewicht in grammen van
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Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,0 132,7 129,6 127,3 87,3 34,2 444 0,292
90 10 50 158,5 131,7 129,3 127,8 88,8 32,5 406 0,318
80 20 50 158,5 126,3 123,4 123,3 86,9 31,2 437 0,283
70 30 50 158,0 126,1 123,2 126,1 90,7 28,2 422 0,292
,60 40 52 160,5 130,6 126,5 127,3 87,8 32,8 362 0,351
50 50 50 160,5 133,8 129,2 128;6 88,0 33,6 349 0,371
,Ongebuilde tarwe.
100 0 50 158,5 133,9 130,5 128 84,5 36,8 388 0,337
90 10 50 158,5 130,7 127,9 126,5 84,3 35,5 375 0,341
80 20 50 158,5 126,0 123,1 123,1 86,5 31,4 367 0,335
70 30 50 158,0 123,7 121,5 121,8 86,2 30,3 355 0,342
60 40 52 160,0 133,6 128,6 127,9 86,8 35,1 333 0,386
,50 50 52 160,5 131,9 127,8 126,3 85,5 35,2 352 0,363
Het deeg met haver is malsch, en minder rekbaar als met
'zuivere tarwe. De kruim is malsch, nog al vochtig, en komt een
weinig van de korst los met 30, 40 en 50 % haver. Haver geeft
.aan de kruim een bruine kleur. Merkwaardig is het dat het watergehalte der broodjes een minimum bereikt, als het gehalte van
haver ca 30 % bedraagt. De afwijkingen in het uitwendig soorttelijk gewicht zijn niet aanzienlijk.
Evenals voor gerst en yogge, wordt de voedingswaarde niet
berekend ; de voedingswaarde van haver wijkt inderdaad to weinig van deze van tarwe of : 341 en 348 Calorieen voor 100 gr.,
128 en 132 voedingseenheden.
VII. -

Proeven met boonenmeel.

Men kan gemakkelijk, door malen en ziften, gedroogde boo-nen totaal in meel omzetten, zoodanig dat het verkregen meel
dezelfde samenstelling heeft als de zaden zelf ; de scheikundige
bibliographie geeft over de gemiddelde samenstelling per kg.,
onder meer het volgende :
(37) Verdere aanteekeningen in KOnig, Op. citat., blz. 624 en in
Vandevelde, Op citat., blz. 445, artikel Phaseolus.

- 109 A twater
en Bryant
126
water
stikstofverbindingen 225
koolhydraten

asch
Calorieen

99
255

552

557

44
18

29
28

35
3210

32

ruw v ezel
vet

Snyder
Schall
en Heisler (zaad)
124
106
125
222
196
240
(168 verteerbaar)
531
560
520
(440 verteerbaar)
72
60
9
14
20
(6 verteerbaar)
37
15
3270
-

Cauvet KOnig

In de boonen vindt men 1,25 tot 2 % legumeline en 2. %
phaseline, twee albuminen die in het water oplosbaar zijn en
door de warmte stremmen. De stikstofverbindingen houden in
het water niet, in zoutenoploss i ngen wel oplosbare globulinen
in ; onder die globulinen, noemt men legumine, viciline, phaseoline (37).
BakProef met tarwemeel en boonenmeel.
Gewicht in grammeri van

zamenstelling van
het deeg
0

9

k

?4
0,

0
0

2
.11

.,1'...,4

'0 :P.4

PE g
22
pa-0

11
,

"g
2;.,,,r.

Gebuilcie tarwe.
100 0 50 159,0
90 10 50 158,5
80 20 50 158,5
70 30 50 157,5
60 40 50 156,5
50 50 50 156,5

126,8
130,5
130,7
130,4
130,0
129,8

125,8
129,2
128,1
127,8
127,5
127,5

124,3 85,2 32,8
127,5 , 85,5 34,5
126,1 85,1 34,8
126,2 85,4 34,5
125,6 84,7 34,8
125,4 84,9 34,6

430 0,292
350 0,369
333 0,384
265 0,482
218 0,585
218 0,585

Ongebuilde tarwe.
100 0 50 158,5
90 10 50 158,0
80 20 50 158,0
70 30 50 157,0
60 40 50 156,0
50 50 50 156,5

128,5
126,2
131,0
125,8
130,5
127,1

126,8
125,1
127,5
123,8
127,6
125,0

124,4 84,1 34,6
123,8 83,3 34,2
125,7 83,0 36,7
122,4 83,9 33,3
125,3 83,5 31,4
123,0 83,3 34,5

372
339
278
251
224
194

E.-.

41

00
V
CS

705
2.0
PC1 .1.

P
O1
i b,
5*

e

0,340
0,369
0,459
0,493
0,524
0,644

Het deeg is kleverig en weinig elastisch ; het bakt spoedig
en de gebakken producten zijn bruin en ruiken smakelijk. De
omvang vermindert en het uitwendig soortelijk gewicht verhoogt met het gehalte aan boonenmeel.
Wij zullen de voedingswaarde berekenen met de volgende
cijfers (37a): stikstofverbindingen 25,3 %, koolhydraten 48,3 %,
(37a) Vandevelde, Menschenvoed ingsleer, 1923, blz. 73.
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vet 1,7 %, hetgeen overeenstemt met 3180 Cal. per kg. en een
voedingscijfer van 180.
Calorieen V oe dings1 arwe Boonen
100
90
80
70
60
50
0

voor 100 gr.
348
345
342
339
336
333
318

0
10
20
30
40
50
100

cijfer
132
132
142
146
151
156
180

Men zal p ier bemerken dat de voedingswaarde, in Calorieen
uitgedrukt, vermindert, terwijl het voeding§cijfer verhoogt. Dit
bewijst dat de beoordeeling van de voedingswaarde niet altijd
zoo eenvoudig is, als men het wel denken kan (38).
De verteei baarheid van boonenmeel is volgens Rammstedh (39) bijna dezelfde als deze van tarwemeel. Van de totale
stikstofverbindingen worden door het maagsap verteerd :
97.68 tot98.41 % voor tarwemeel
96.67 % voor boonenmeel

VIII. — Proeven met erwtenmeel.
Droge erwten laten zich gemakkelijk malen, en aldus kan
eel/ fijn meel verkregen worden. Dit meet heeft stellig de samenstelling van het zaad zelf, als het zaad totaal tot meel wordt
omgezet ; in de bibliographie vindt men de volgende scheikundige aanteekeningen over de samenstelling van dit materiaal,
per kg. :
Cauvet

Konig

97
254

138
234

575

585

525

ruw vezel
vet

45
10

19
20

56
19

asch
Calorieen

29
3310

25
—

28
—

Atwater
en Bryant
95
water
stikstofverbindingen 246
koolhydraten

Snyder
Schall
en Heisler (zaad)
101
113
216
217
(114 verteerbaar)

543

582

(444 verteerbaar)

—
7
(I verteerbaar)
—
3290

57
10
34

De zaden van erwten (Pisum sativum) houden 1,25 tot 2 %
legumeline, een in water oplosbare en door de warmte strembare
albumine, veel globulinen die in water niet, in zoutenoplossingen wel oplosbaar zijn, waaronder legumine, viciline (40) .
(38) Zie daarover meer in Vandevelde, Handboek menschenvoedingsleer, 1923, blz. 53.
(39) Op. citat., zie noot (27).
(40) Verdere aanteekeningen in Ktinig, Op. citat., blz. 625 en Vandevelde, Op. citat., blz. 446, artikel Pisum.

BakProef met tarwemeel en erwtenmeel.
Gewicht in grammen van

Samenstaing van

het deeg
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Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,0 136,0 132,1 129,9 86,3 36,5 432 0,306
90 10 50 159,5 135,5 132,4 131,0 86,9 36,6 370 0,357
80 20 48 156,5 127,0 124,3 123,3 85,0 33,0 336 0,370
70 30 46 153,5 125,4 123,0 122,6 85,6 31,7 288 0,427
60 40 44 151,5 122,8 120,7 119,8 84,5 31,2 240 0,503
50 50 42 150,5 125,4 122,8 121,8 85,1 32,1 208 0,590
Ongebuilde tarwe.
100 0 50 159,5 133,0 129,9 127,8 85,0 36,1 382 0,340
90 10 50 159,0 132,5 129,7 128,1 85,1 35,8 354 0,366
80 20 48 156,0 127,7 125,0 123,8 85,2 33,3 313 0,399
70 30 46 153,5 126,5 123,8 122,8 84,8 33 0 280 0,442
60 40 44 151,0 123,2 121,0 119,8 84,0 31,8 212 0,571
50 50 42 149,0 122,1 119,9 118,8 84,4 30,9 212 0,566
Het deeg is zeer kleverig en weinig elastisch. De kruim is
groenachtig en scheurt, met 30, 40 en 50 %, een weinig van de
korst los. Het watergehalte vermindert en het uitwendig soortelijk gewicht verhoogt met het toenemen van het gehalte aan
erwtenmeel.
De berekening van de voedingswaarde wordt gedaan met
de volgende getallen (41) : stikstofverbindingen 17.0 %, koolhydraten 45,8 %, vet 0,6 %, hetgeen overeenstemt met 271 Cal.
voor 100 gr. en 137 voedingseenheden.
Erwtenmeel heeft dus een minder calorieengetal dan tarwemeel, met hetzelfde voedingscijfer.
Tarwe
100
90
80
70
60
50
0

Erwten
0
10
20
30
40
50

100

Calorieen Voedingsvoor 100 gr. cijfer
348
340
332
325
317
309
271

132
132
132
132
132
132
132

De verteerbaarheid van erwtenmeel is volgens Rammstedt (39) even, hoog als die van tarwemeel. Van de totale stikstofverbindingen worden door het maagsap verteerd :
97.68 tot 98.41 % voor tarwemeel
97.31 %

voor erwtenmeel

(41) Vandevelde, Menschenvoedingsleer, 1923, blz. 73.
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IX. - Proeven met boekweitmeel.
Boekweitzaden werden gemalen en gezift ; het aldus verkregen grijsachtig fijn meel diende tot de bakproeven. In de
bibliographie vinden wij de volgende waarden voor de scheikundige samenstelling van boekweit, per kg. uitgedrukt (42) :
Atwater en
Bryant
water
109
stikstofverbindingen 41

Snyder Cauvet
146
69

180
68.4

758

-

Kdnig Schall Snyder
en Heisler (zacid)
138
138
109
138
70
105
95 N erteerhaar)

koolhydraten

839

691

708

696

6
-

21
54
15

3230

____

(622 verteerbaar)

ruw vezel
vet
asch

2
4
5

3
14
10

15.1
17.5

Calorieen

3320

-

-

0
15
10
(8 verteerbaar)

-

BakProef met tarwemeel en boekweitmeel.
Samenstelling van
het deeg
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Gebuilde tarwe.

100 0 50 158,0 131,4 131,2 128,5 86,8 33,9 420 0,312
90 10 50 158,0 126,4 126,2 124,0 86,6 31,4 394 0,310
80 20 50 157,5 131,4 128,8 126,5 86,9 33,9 354 0,363
70 30 50 158,0 133,3 131,0 128,5 86,8 34,9 320 0,409
60 40 50 158,0 129,5 127,6 125,4 86,9 32,9 272 0,469
50 50 50 158,0 130,2 128,3 126,1 87,7 32,6 262 0,489
Ongebuilde tarwe.

100 0 50 158,0 128,6 127,1 125,0 84,6 34,2 378 0,336
90 10 50 158,0 128,7 127,8 125,4 85,8 33,3 364 0,351
80 20 50 157,5 131,6 128,9 126,4 84,2 36,0 306 0,421
70 30 50 157,4 130,5 128,2 126,0 86,5 33,7 316 0,405
60 40 50 158,0 126,1 124,4 122,4 84,2 33,2 265 0,469
50 50 50 158,0 131,5 128,4 125,8 85,5 34,9 274 0,468
Het deeg is taai en grijsachtig; met 40 en 50 % boekweit is
de kruim nogal vochtig ; de kleur verdonkert evenredig met
het boekweitgehalte. De hoeveelheid water wordt bijna niet gewijzigd. Het uitwendig soortelijk gewicht verhoogt, doch niet
op sterke wijze.
(42) Verdere aanteekeningen in KOnig, Op. citat., blz. 623 en Vandevelde, op. citat., blz. 437, artikel Fagopyrum.

- 113 De voedingswaarde wordt berekend met de volgende waarden voor boekweitmeel : stikstofverbindingen 7,0 %, koolhydraten 70,8 %, vet 0,6 % (43) , hetgeen overeenstemt met 323
Calorieen voor 100 gr. en een voedingscijfer van 108.
Tarwe
100
90
80
70
60
50
0

Calorie& Voedingsvoor 100 gr. ciffer

Boekweit

132
130
127
124
122

348
345
343
341
338
335
323

0
10
20
30
40
50
100

120
108

De voedingswaarde vermindert, doch op zeer gematigde
wijze. Boekweitmeel schijnt een van de beste surrogates van
tarwemeel ; alleen wordt de kleur van de broodkruim grijsachtig.
X. - Proeven met aardappelzetmeel.
Aardappelzetmeel houdt enkel het zetmeel als voedzaam
bestanddeel in, zonder vet en proteinen. Het kan dus niet als
stikstofvoedsel benuttigd worden ; het vermengen van dit product verhoogt alleen het koolhydratengehalte. Het aardappelzetmeel houdt van 10 tot 20 % water in en slechts sporen van
asch.
BakProef met tarwemeel en aardappelzetmeel.
Gewicht in grammen van
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Gebuilde tarwe.
100 0 50 159,0 132,2 130,2 128,4 86,9 34,3 444 0,293
90 10 50 159,0 132,2 130,2 129,6 88,2 33,3 406 0,320
80 20 45 152,5 125,2 122,6 120,6 84,5 32,5 368 0,335
70 30 45 153,0 128,5 125,0 123,0 84,1 34,6 330 0,379
60 40 45 151,0 127,5 - 124,0 122,1 83,0 34,9 288 0,430
50 50 45 153,0 124,0 122,0 120,4 82,6 33,4 270 0,452
0

aq

Ongebuilde tarwe.
100 0 50 159,0 130,3 128 3 126,3 84,9 34,9 385 0,333
90 10 50 158,0 128,7 127,0 125,0 84,2 34,6 372 0,341
80 20 45 152,0 124,2 122,0 120,3 82,8 33,3 315 0,387
70 30 45 152,0 124,0 121, ,8 120,0 81,8 34,0 292 0,417
60 40 45 152,5 126,2 122 5 120,7 81,1 35,2 248 0,494
50 50 45 153,5 125,0 122,2 120,1 80,5 35,6 246 0,497
(43) Sehall en Heisler, Op. citat , blz. 18.

- 114 Het watergehalte wordt aldus weinig gewijzigd ; het uitwendig soortelijk gewicht wordt verhoogd.
Een koolhydratengehalte van 80 % aannemende, berekenen
wij dat het calorieengetal 320 en het voedingseenhedengetal
80 voor 100 gr. zijn.
Tame
100
90
80
70
60
50

Aardappetrneel
0
10
20
30
40
50

Calorieen Voedingsvoor 100 gr. ciiler
348
345
342
340
334
320

132
127
122
116
106
80

Hier springers de gebreken van onze methoden am de voedingswaarde te bepalen wel in het ook : het calorieengetal
vermindert in geringe mate, het voedingscijfer daarentegen op
sterke wijze.
XI. - Proeven met houtzagelingen.
Houtzagelingen hebben geen voedingswaarde, en werden
soms in tijden van scherpen hongersnood aan het brood toegevoegd. Het scheen ons belangrijk onze proeven met eene bakproef met dit materiaal te sluiten. Onnoodig hier de scheikundige samenstelling aan te geven, daar hier alleen de samenstelling van het tarwemeel van belang is.
BakProef met tarwemeel en houtzagelingen.
De zagelingen uit dennenhout werden fijn gemalen en zorgvuldig gezift.
Gewicht in grammen van
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Gebuilde tarwe.
100 0 52 160,5 134,3 131,5 130,3 86,8 35,4 420 0,313
90 10 50 158,5 131,7 129,0 ,127,0 85,9 34,7 282 0,458
80 20 60 167,0 138,0 134,0 131,6 86,1 37,6 256 0,523
70 30 70 176,5 143,8 139,5 136,7 86,7 39,7 216 0,646
60 40 80 186,5 150,4 144,7 141,8 87,0 42,2 128 1,130
50 50 90 196,0 166,0 156,5 153,0 87,7 47,7 134 1,167

-115Ongebuilde tarwe.
100 0 52 160,0 130,2 128,3 125,8 84,0 35,5 314 0,408
90 10 50 159,0 127,0 125,4 123,6 83,4 34,3 212 0,591
80 20 60 167,0 134,5 131,7 129,2 82,6 38,6 177 0,744
70 30 70 177,0 144,3 140,2 137,5 85,2 40,9 118 1,188
60 40 80 186,0 156,3 147,7 144,6 85,2 45,5 100 1,477
50 50 90 195,0 158,2 149,3 146,2 85,4 46,0 118 1,265

Het bereiden van het deeg eischt een groote hoeveelheid
water, hetgeen gedeeltelijk te wijten is aan het tamelijk gering
watergehalte van het hout dat kleiner is dan bij de meelsoorten.
De kruim is reeds met 20 % houtzagelingen brokkelig, bij het
gebuild meel minder dan bij het ongebuild. Het watergehalte
stijgt sterk, en de cijfers voor het uitwendig soortelijk gewicht
worden buitengewoon hoog.
Bij de berekening van de voedingswaarde komt stellig alleen dc voedingswaarde van het tarwemeel in aanmerking, en
die voedingswaarde daalt regelmatig naarmate het houtgehalte
vermeerdert.
Tarwe

Hout

100
90
80
70
60
50
0

0
10
20
30
40
50
100

Calorieen Voedingsvoor 100 gr. cijfer
348
132
313
119
278
106
244
92
200
70
174
66
0
0
*
**

Uit dit o x.rerzicht blijkt dat alleen kleine hoeveelheden van
tarwesurrogaten dienen benuttigd te worden. Met aardappelen
en met boekweit kan men met hoogere hoeveelheden te werke
gaan, zonder de eigenschappen van het brood te veel te wijzigen;
als de voedingswaarde vermindert, dan kan men in plaats van
water karnemelk gebruiken. Dit laatste punt wordt thans door
eene studentin van het Hooger Normaal Instituut voor landbouwhuishoudkunde te Laken onderzocht (44) . Als men zoekt
zooveel mogelijk den invoer van tarwe te beperken, en zooveel
mogelijk de inlandsche producten te benuttigen, dan kunnen onze onderzoekingen eenig belang opleveren. Laat ons echter
hopen dat de voedende surrogaten alleen in aanmerking zullen
komen, en dat het brood met houtzagelingen en dergelijk materiaal tot de geschiedenis van het verleden, niet van de toekomst,
zal blijven behooren.
(44) Het proefschrift van Juffr. Ir. Vandekeere over dit onderwerp
zal in het Maandblad van het Institut van Laken worden gepubliceerd.

Over Hugo VERRIEST.
Lezing door E. H. Al. Walgrave, briefwisselend lid.

Mijnheeren,
Gij hebt mij de eer gedaan, mij te belasten met het opstellen van Hugo Verriest's levensbericht, voor uw JAARBOEK, en
ik ben daaraan begonnen met groot genoegen.
De grenzen echter van zulk een opstel zullen mij niet toelaten, vele dingen die van hem te vinden en te lezen zijn, met
eenige bijzonderheden te bespreken, en daarom dacht ik, dat
het u aangenaam zou wezen, zoo ik hier een praatje kwam houden over uwen oud-collega en mijnen hoogvereerden, vaderlijken vriend.
Zijn leven kom ik u dus niet vertellen ; zijn woord dat ge
alien lezen kunt en dat de meesten onder u genoten hebben,
niet herhalen. 1k ga niet uitweiden over zijne betrekkingen
met Gezelle, den Meester, en Rodenbach, den leerling.
Wat dan?
Wel, bui ten de vijf boekskens die hij uitgaf : Drij geestelijke voordrachten — Twintig Vlaamsche koPPen — Voordrachten — Op wandel — Regenboog uit andere kleuren, schreef
Verriest nog een menigte bijdragen in De Vlaamsche Vlagge —
De Nieuwe Tijd — Biekorf — Rond den Heerd — Dietsche
Warande. 1k heb ze alle opgeschreven en tel er bij de 200.
Wist gij dat?
U al die titels opnoemen ware te lang ; de lijst ervan zal
in het Jaarboek wel hare plaats vinden, misschien. Maar uit die
opstellen kunnen wij, naar minder bekende bronnen, ons een
beeld van Pastoor Verriest maken, en eens zien of het gelijkt
op 't gene wij uit zijne boeken, en uit zijnen omgang, vroeger
al in ons gevormd hadden.
Eenige dier opstellen zouden, in latere heruitgave der bundels, als bijvoegsel kunnen dienen. Bij de Vlaamsche Koppen
kunnen die van Flamen, Lauwers en Depla komen, ook wel
juffrouw Teichmann. Bij « op Wandel » 0. L. Vrouw kerk te
Kortrijk — 't Halleke en de groote markt, en andere; Bij Regenboog — Treseke Pastors uit Biekorf. Maar dan blijven er no g
vele, waaruit een bundel, zelfs twee nieuwe bundels kunnen antstaan, zonder de gedichten in vers en proza.
Wij vinden hier Verriest's geschreven woord, niet naar
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voordrachten, maar recht op 't papier. Toch is 't al igyesProken
in omgang, aan tafel, in vriendenkring. Bijna geen een Bier
gedachten, of ik zelf hoorde ze hem zeggen, en bij 't herlezen,
zie 'k hem weer. En nu blijkt het, dat men hem toch wat onrecht
aandeed, wanneer men zei : Hij zegt altijd hetzelfde, 't is altijd
Gezelle, Rodenbach of « Leven en dood ». Neen, toch niet, hij
wist wel wat meer.
't Is waar, een studax was hij niet. Snuisteren en zoeken
om een wetenschappelijk boek te maken, dat kon hij niet. Een
langer levensverhaal van zijne twee groote vrienden hadde hij
nooit klaar gekregen. En een roman of uitgebreider verhaalboek ? Nog minder. Voor dat alles was hij te weinig rustig. Hij
had den tijd niet en 't paste niet op zijn levenslustigen geest.
Elk zijn aard en zending. Hij was nu eenmaal en voor alles de
zegger, de zaaier, die op en neer moest gaan over de akkers
van Zuid en Noord Nederland, om in zijn yolk de kiemen te
strooien van hooger leven.
Wat hij deed, 't was : veel lezen, veel kijken en luisteren
rondom hem, en dan, in zijnen zetel of op een eenzamen wandeltocht, naar zijn eigen ziele-weergalm luisteren, en 't aan hem
zelf zeggen, of aan de vrienden die hij ontmoette : pastors, priesters, bezoekers, al wie maar gereed was om hem te aanhooren.
En wie was 't niet? 0, zijne voordrachten en sermoenen waren
een genot, maar nog duizendmaal liever aanhoorde ik hem aan
tafel, thuis of elders waar hij goed « gezeten was ». Verriest
was een Spectator of Observer en een Tattler, zooals de Engelschen zouden zeggen. Niets ontsnapte aan zijn scherpkijkende
oogen en zijn snellen geest, en hij verwerkte 't alles tot eigenaardige en passende uitspraak.
Die artikels dan, loopen over vele dingen : 1) Godsdienstleven, 2) Algemeene kunstbeginselen, 3) Woordkunst en lettercritiek, 4) Taal, 5) Opvoeding, 6) Vlaamschgezindheid en
Vlaamsche strijd, 7) Algemeene politiek in binnen- en buitenland, 8) Menschen en zeden in Vlaanderen, 9) Varia.
En in dat alles is en blijft de grondgedachte : Waarheid
en leven. Zijn yolk moet herleven, dat is groeien uit hetgene
het is en heeft. Beschaafd moet het zijn in taal en in wezen,
maar beschaafdheid is geen vernis, 't is een uitstralen van innerlijke schoonheid en goedheid ; beschaafde taal veronderstelt
reeds een taal die er is, en de taal, dat is niet alleen een zekere
uitspraak en een zekere overeengekomen woordenschat, neen
zij is vooral de uiting van de ziel. Is die ziel verlicht en denkt
zij beschaafd — naar den waren zin — zij zal beschaafd spreken ; dat groeit lijk al de rest.
Beschaven is dus te beginnen met de ziel. 't Vlaamsche
yolk heeft groote gaven, het spreekt een taal vol nude en prach-

— 118 —
tige herinneringen, er liggen in dat West Vlaanderen schatten
.uit een rijk verleden, tot in de gebruiken en de zeden toe. Houdt
wat ge hebt en doet het groeien naar de nieuwere eischen, maar
blijft wat ge zijt ! En het kwaad ! Zag Verriest ook het kwaad?
Keurde hij niet alles te licht goed ? Hij zag het kwaad als niemand, en hij zei het, maar in 't weren daarvan deed hij als de
boomsnoeier, die de kwade scheuten wil afsnijden, maar wel
-toeziet om aan de goede geen leed te doen...
Is het niet zOO?
Hij zag klaar, overal.
Het godsdienstig leven van zijn yolk bekeek hij ; hij zag
,er de leemten en den misgroei. En hij wilde 't, ook daar, met
hooger geest bezielen.
En hoe hij dat kon ! Zonder specialist te zijn in geschiedenis, kan men, met de algemeene cultuur van den menschelijken geest schooner spreken dan in dit historiebeeld over
Kers tdagT
« Als wij die gewone studien gedaan hebben, « gestudeerd Volk D
, eens willen met de oogen van den geest de wereld doorkijken van vO6r
Christus' tijd, zij schijnt ons te zijn eene onbepaalde, diepe, donkere
ruimte, met hier en daar eene kortstondige schemering, klaarte, schoonheid en pracht, die, gemeten in grootte en duur, weder duikt en in
.den donkeren wegsterft.
Wij zien ginds in Italie een Roma stralen, met een Kaisar of wordenden keizer, met een hooger grootsch en groot yolk, bestaande uit een
minder getal edel- en vrije lieden die alles bemachtigen en beheer-schen, en een ontelbare, wriemelende menigte die in dwang, en last
en leed en pijn en wild uitspattende drift, strijdt voor het leven.
Daarbuiten, Noordwaarts, ligt alles donker : bosschen, moerassen,
bergen en dalen, waardoor stroomende wateren wentelen met half sluitende oevers, en dan nog eilanden met onzeker liggende zeeen. Daarover en daardoor : barbaarsche volkeren, en 't onbekende duister,
zoover als ruimte en tijden strekken.
In 't Zuiden, de noordgrenzen van Afrika, Bens in 't verleden
verlicht met een naam in bleekgroene vlam : Carthago ! prachtig en
machtig, en dragend in haar hoofd en hell . zij, Karthad Hadtha : de
nieuwe stad, in 't Phoenisch, 't herdenken en beminnen van den

.0ostett.
In 't Westen : de ongekende diepe zeeen, de Okeanos, met eenen
‘misschien daarover.

Uit het Oosten, door den halven donker, schijnen oude namen
en vervallen volkeren die op matte voorhoofd en gebogen schouderen
den last nog dragen van gevallen rijkdom, grootheid en macht : Athenen, Sparta en 't Grieksche yolk.
Verder, in onbepaalde schemering, maar heimelijker pracht : Egypten, om den heiligen Nijl, beschenen van boven door A mmon-Ra, de
eenige drijvuldige godheid, die geheel de natuur, plant en dier, vergoddelijkt, en omglansd door eigen kunst en grootheid, waarin stralen
-de Pyramiden, en de Pharao's, wier leven gebeeld staat in wondere
geschriften.
En verder nog : Ninive, met de 1500 sterke torens op zijne verschansingen, en Babylonia met zijne muren, waar twee wagens op
rijden nevenseen, en zijne prachthoven op hooge sterke pijlers en zijne
-wonderbrug over den Euphraat.
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Troja dan... verre en verleden glanzen, gezonken en gedoofd.
In die jaren 4000 nu, zijn sedert lang alle klaarten verdwenen,
en geheel die donkere wereld pijnt en slaaft en klaagt en bezwijkt,
verbitterd.
't Is nacht.
Daaruit en daar boven straalt alleen Roma.
En ziet, in dien nacht, niet ver van 't vervallen Hierousalem,
tegen 't half vergeten Bethlehem, onder den bergklem en voor het
-dal, al met eens klaren de hemelen op, en in een blank en doorschijnend licht teekenen hemelgeesten, engelen en stemmen zingers, gelijk
een geruisch van verre snaren, en uit dat licht en die klaarte weerhelmt over de menschheid dat woord :
Vrede.
Van boven uit de hemelen dalen die engelen, en vanzijds uit de
vlakten naderen de herders tot een stalleken, zoeken en vinden
Het godlijk kind.

Hij, Priester, was bekommerd om het godsdienstleven van
zijn y olk. Hij zag dat de gemeenschaPPelijke schoonheid der
liturgie, vroeger aan onze grootouders nog zoo bekend en zoo
vertrouwd, stilaan voor de godsdienstige Vlamingen verloren
ging. En in eene reeks artikels : Weder binnen, zag en voorzag
en begroette hij het weer opbouwen van dat liturgisch kerkleven, ook voor het eenvoudig yolk.
Maar dat' was hem nog niet genoeg.
Buiten den eeredienst, hoe heilig ook, is daar de innerlijke christen deugd :
,

«Deugd! Is er een schooner woord als Deugd !
Is er een schooner zake, als die eerlijke, verstandige, mannelijke
deugd!
Eilaas, dat woord ook loopt verdoold , en heeft bij velen, mindere
beteekenis, halven en veranderden zin.
Bij 't grooter deel van ons yolk, het braaf deel van ons yolk, is
een deugzame man, de man die bidt en zijn kerkelijke plichten kwijt.
Wij schreven : Het persoonlijk gebed, uit persoonlijke godsvrucht,
en keuren wij voorzeker niet af, maar het spijt ons dat het gebed der
kerk uit het christen yolk weggaat en aan het christen yolk onbekend
wordt ».
Nu schrijven wij : dat bidden en het kwijten der kerkelijke plichten schatten wij hoog, maar toch spijt het ons dat in den mond van
het yolk de deugd te dikwijls alzoo beperkt en bepaald wierd...
Neen niet waar ? Deugen is schooner en gaat hooger. Deugen is
goed zijn. Deugen is met hooger kracht, met rechten wil, zijn werk
doen, zijn plicht, zijn edele plicht onder hooger gestraal volbrengen...
Deugen is hooger mensch zijn, is sterker, schooner mensch zijn, onder
goddelijken glans...
Aan het woord « deugd » heeft de wereld weten een geur en kleur
te geven als van kerkratten, en het doet bij lager geloovend yolk onwillekeurig de lippen uitsteken en wankelend misprijzen : Deugd !
is, in algemeen gedacht toch alleszins leeger hoofd nauwer hert, bevend hand en onzekere stars. Jammer genoeg !...» '
Wij meenen, zegt hij, en 't is waar, dat de Heidenen bekeerd
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zijn door de leering der Apostelen. Ja maar « veel meer door het leven
van de christenen ».
« Hebt gij Fabiola gelezen van Cardinaal Wiseman ? Overal is
de christen een beeld, een schoon beeld, een voorbeeld : « onder de
slaven : Syra; onder de krijgslieden : Sebastiaan ; onder de jonge patriciers : Pancratius ; onder de jonkvrouwen : Agnes ». « Ja, dat Romeinsche
yolk wierd stillekens aan te denken dat christenen alleen deugden ».

En nu? « Jam vera rerum vocabula amisimus » zegt hij,
droevig, Cato na. « Wij zijn daar buiten, weder binnen ! »
Denkt nochtans niet, dat hij het eenvoudig geloof van zijn
landvolk misprijst, zelfs wat anderen bijgeloof zouden noemen !
« Te Ingoyghem wordt St-Antonius abt vereerd... Hij beschermt
tegen kwale en kwaad, dondervier en dondernood. Het betrouwen in
hem begeeft nooit !» 't Had gedonderd, en de donder was op een schure
gevallen : geen brand. Ja, zei de gebuur tegen den pastor : hadde 't
te Ingoyghem niet geweest, 't brandde al of ! « Dat is, vertelt Verriest,
't geloove en 't betrouwen. Ook, als onze lieden van te lande bij donder naar huis rijden, zoo lange zij buiten Ingoyghem blijven ligt de
zwepe op 't peerd. Maar van zoohaast zij de parochiegrenzen binnen
zijn, de zweep staat weg ; alleman herzit op zijn gemak in het rijtuig ;
het peerd lutst voort ; 't yolk • kout gerust onder malkaar, en ware
't mogelijk, de voerman zou wel zijn pipe ontsteken aan den weerlicht. Het dondert vreeselijk ! Al wel, 't is al wel, wij zijn op Ingoyghem. »
•

Is dat nu bijgeloof? vraagt de scherpe waarheidsvriend !...
« Er ware eene wondere studie te schrijven over het geloove, het
betrouwend geloove van te lande.
Sedert ik hier te midden het landsche yolk wove, — ware yolk
van te lande — zie ik, hoe bij alleman in stad, en bij alien schrijver
van boeken, dat geloof dikwijls als bijgeloof kwalijk verstaan wordt •
en kwalijk uitgeleid. 't Is oftewel spotten, oftewel medelijdend verschoonen.
Nochtans, daar en komt noch spotten noch medelijden te passe.
— Ah mijn... yolk, hoe bewondere ik u, en luistere bewogen naar uw
woord...
Gij hebt gelijk ! en laat maar die heeren en geleerden hoogmoedig het hoofd opheffen en u misprijzend bezien. Zij en kennen u niet,
en in hun halve wetenschap, en verstaan zij niets van hooge natuurwaarheid. »
Het landvolk voelt in zijn dagelijksch leven de oneindige almacht
van God, « en tegen die oneindigheid en almachtigheid kan het niets, en
strekt de handen omhoog en bidt en schuilt waar het hulpe gevoelt of
hoopt te vinden. Hoe verstandig en schoon !... Mar de Heiligen, daar
de Patronen, . daar zekere gebruiken en geplogenheden die, opperviakkig bezien, moeilijk uitgeleid worden, maar die in den grond niets
anders zijn dan het omhoog zien. naar den oneindigen, almachtigen
God, naar dezen die van Zijnentwege beschermen...
Ja, wondere doening komt daartusschen, en dekt in mindere dingen den vroeden zin : ja, een en 3, en 5 en 7 en 9 spelen daar soms
grooten en te grooten rol in, maar in de stralen waarin het yolk den
eenen God ziet, staan de Drievuldigheid, de Vijf Wouden, en de menigvoudige heiligheid van 7- en 9-tal met hooge beelden en verrestrekkende verhoudingen.... »
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Ziet ge wel, altijd Verriest, en Gezelle, en 't West-Vlaanisch
verstand : kijkt goed door naar wat is, vraagt dan wat het beteekent ; als 't niets beteekent, 't is misgroei, als 't iets beteekent, houdt eraan en heft het oP, niet wegdoen, herstellen in
het leven, met vernieuwd en ververscht bewustzijn van de
waarheid.
Zijne kunstbegrippen zijn niet anders. Hij mistrouwt, in de
kunst, de hoe het is, en wil eerst zien, wat het is. Hoe, dat komt
er minder op aan, als 't waarlijk uit menschenhoofd, menschenhert, kunstzin en eerlijk werk voortkomt... Ziet :
In alle questiên waarover gesproken en geredetwist wordt, is er
een voor en een tegen. ....« discuteert en « disputeert » en spreekt en
schrijft honderd jaar, die voor en die tegen blijven bestaan...
Er is spraak van 0. L. Vrouwkerk te Kortrijk te restaureeren, en
het marmer of het kunstwerk uit den tijd der renaissance weg te
nemen... Wat is de voor ?
0. L. Vrouwkerk... is uitgevonden en geteekend naar eene hand
en volgens een zicht en schoonheidsgevoel, in dien eigen tijd van dat
schoon, en dat later marmer en kunstwerk breekt en schendt die eenheid... Dat is waar. Neemt weg !
Jamaar ! Dat marmerwerk van lateren tijd is ook een kunstwerk,
kostelijk en prachtig, uit fijne onovertroffen meesterhand. De autaar...
in allerprachtigst koperwerk, verbonden aan de zijdstaanders en ineengewrocht tot een stuk en wezen is een meesterstuk, een autaar gelijk
er weinig of geene in Belgie of verder gevonden worden...
In bijna alle grooter steekerken, leggen alle tijden hunne kunst
neder voor den grooten God... daarom staat die Vandijck, Christus
op het kruis, in 0. L. Vrouwkerk te Kortrijk.
Daarbij, om te restaureeren moet er zijn een ware, hoogere kunstenaarshand. Er moet zijn allerschoonst kunstenaarswerk om hetgene gij
wegneemt te evenaren en te overtreffen dat kost, en moet kosten :
honderden en honderden duizend franken... Hebt gij dien meester, dat
meesterwerk, dat half millioen ?
Jamaar, wij laten den autaar staan, en Vandijck's schilderij ook...
Waar blijft die een- en geheelheid dan, dat een zicht, dat een genot
van het eerste aardig kunstwerk ?
Dat is ook waar. Laat staan !

Hoe leutig is het, dat na te gaan onder die pastors. Pastor
Priem van Waermaerde ging zijn oud kerksken herstellen. De
Pastors van Ingoyghem, Caster, Kerkhove en Grijsloke waren
te zijnent, en spraken daarover, en over die venster daar in de
kerk ; moest zij versteken worden of blijven? Versteken! zei
Waermaerde. Blijven ! zeiden Ingoyghem en de anderen. En
Verriest gaf aan 't gezelschap zijn gedachten over 't ware bouwen, van binnen naar buiten... Dan, in de Nieuwe Tijd schrijft
hii •
Mijn eerweerde Vriend ! — Dat bladjen schrijve ik u, en wille
u aanspreken gelijk in vroeger dagen, als gij voor mij op de banken
zaat in 't Kl. Sem. van Rousselare, en u zeggen :
Laat die venster gerust !
Met uw fijne, opmerkzame ooge hebt gij gezien dat die groote
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veister, in den voorgevel van het kerkkruis, niet in 't midden, maar
merkelijk vanzijds zit, oostwaards.
Ik had dat nooit bemerkt, de Pastors van 't omliggende ook niet,
Mr Van Assche, de bouwmeester van Gent, ook niet. Nu dat gij ons
dat getoogd hebt, zien wij het genoeg. Het steekt ons de oogen uit,
en gij zegt : Dat moet veranderen, en wij gaan die veister versteken.
Jamaar, wij antwoorden u : Zwicht u, en laat die veister gerust.
Als gij een gebouw van zulke weerde, zoo eigenaardig en zoo schoon
restaureert of herstelt Niets veranderen ! Het is, zooals het is. Wat
vervallen is of gevallen, moogt gij ophelpen, wat gebroken is moogt
gij vermaken. Wat — eilaas — moet bijgevoegd worden moogt gij
bijvoegen. Maar wat was en wat is, moet gij laten of her-stellen, wederstellen. Het zit scheef ! Dat het scheef zit. Laat gerust !
Bezie dien choor van uwe kerk met zijn wondere vensters. Zij
1 3 minder,
verschillen al van grootte. De eerste is groot, de tweede /
andere minder nog, al nevens een. Gij zelve zegt : lief en schoon,
omdat gij, een reiziger, zulke nog elders gezien hebt, en die vreemde
gedaanten reeds gewend zijt en in de ooge draagt.
Toogt dien choor aan iemand die nooit iets anders gezien heeft
als die hedendaagsche regelmatige symetrie... hij zal... lachen en roepen : Eh, jamaar Pastor, dat gaat toch te verre, al die vensters verschillen van grootte en gedaante : ge en gaat dat toch zeker alzoo
niet laten ? »... Schoon nochtans, en lief ! Laat die andere venster gerust ! D

Jamaar, Pastor Priem was gepijnd. De bouwmeester moest
over dien noordkant een nieuwen puntgevel bouwen, en daar
twee drommers — contreforts — zetten, en alzoo ging alleman
klaar zien dat die venster, ah ja... scheef en uit den midden
zat.
Hij antwoordt :
Eerw. Meester. — Gij hebt daar fijn en oolijk en welgezind geschreven over de kerke van Waermaerde. 'k Bedank u voor de ruchtbaarheid ..... »
(Hoe wel die mannen al schrijven, heb ik al dikwijls gedacht !)
«Gij hebt ons geleerd, dat eigenaardigheid het schoone kan voortbrengen : b. v. bij den mensch : De eene ooge zit wat hooger dan de
andere, de neuze is een weinig scheef, de mond is aan beide kanten
niet gelijk, de kin is niet effen rond of geheel scherp. toch, die
eigenaardigheden geven een schoon gezicht, nen schoonen kop.
In onze kerke, Meester, is het juiste 't zelfde. De vensters verschillen... zij zitten niet gelijk van malkaar, de kerke ligt uit den
haak, en 'k roep met IT , luide en welgezind : de kerk is eigenaardig
schoon, een perel van kunste !
Maar, veronderstel nu dat er bij iemand de eene ooge twee vingers
boven de andere zit, of dat de neuze geheel scheef staat, of den mond
al eenen kant getrokken, of de kin geheel krom, of de eene schouder
zou dat... nen schoonen kop uitmaken ?
veel hooger dan de andere,
Ik en peize 't niet, en gij zelve zoudt de eerste zijn om te zeggen :
« Zeere naar D r Lauwers om verbetering !
Hewel, die wondere venster is die man met misplaatste ooge, of
scheeve neuze, of te hooge schouder, die, 'k wil het, eigenaardig staat,
maar leelijk misziet.
En wij zouden daar geene verbetering mogen aan brengen ? Hoor,
Meester, gij hebt oolijk geschreven...» maar...
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Groete u met diepen eerbied en zegge ook zoetjes in 't stale
Laat onze venster gerust. »

0 die kapoen ! Alzoo zijn Meesters leering aanhalen
tegen hem gelijk te krijgen. Maar hij doolt, hij doolt !
Tweede brief uit Ingoyghem :
« In uwen brief... spreekt gij zoo vriendelijk, zoo gezapig en zoo,
gezond, dat ik begere daar eenige woorden op te antwoorden.
Twee spreuken die voorzeker den lezer (en ons ook) doen monkelen, zou ik willen overeen brengen : De mijne : Laat die venster
gerust. De Uwe : Laat onze venster gerust.
Want ja, niet waar, wij verschillen van gedacht en gevoelen, wegens die venster. Pastors moeten verschillen. Anderszins 't ware een
droog droevig levee...
Wij verschillen in princiep : Ik schreef : Niets veranderen !... Gij
zijt van een ander gedacht. Jamaar, let op de gevolgen : In uwe kerk
en zit er bijkans geen een venster recht en in 't midden... de vouten
zitten scheef ; en de deuren bier en daar ook te verre oost of west.
Gij antwoordt : Dat en steekt niet af.
Wij antwoorden : 't andere en steekt ook niet af. Anderen zullen
roepen : Het steekt voorzeker af, alles wat buiten mate en lijn zit,
steekt af.
Wat daarmee gedaan ? en wie heeft er gelijk ? Zal men misschierr
een juiste mate nemen en zeggen 10 centimeters uit de lijn, dat en
steekt niet af : 20 ook niet ; maar 25, dat steekt af. Neen, niet waar ?
En nog moeilijker ware 't, iemand aan te stellen, die mag zeggen : ik
zal oordeelen. 't Ware princiep is : In schoone gebouwen, niets veranderen !
Ik wilde wel, mijn eerw. vriend, dat gij op eene van uwe
kamers een dier oude, prachtige, innige, mismaakte kruisbeelden hadt,
komende uit de streelende hand en angstige lief de van een waren
kunstenaar van over 3 - 400 jaar. 'k Wete vrij wat gij antwoorden zoudt,
kwame een beeldhouwer te zeggen : Pastor, die handen, die voeten, diearms en beenen, die borst, dat hoofd zijn mismaakt, mond en neus
en oogen staan scheef, ik zal dat al wat veranderen en verbeteren ! »
— Gij zoudt hem met uwe vlijtige oogen bezien van onder tot boven,
de deur uitwijzen, en roepen : Laat mijnen Christus gerust !
Laat onze kunst gerust, niet waar ? Maar ook in oude gebouwen.
Niets veranderen ! Wij verschillen van princiep, Pastor, maar gij zijt
mis. •
Wij verschillen ook van gevoelen...
Ik schreef : « Niets van de kerk, noch in de kerk, is gemaakt om
bekeken, bezien en ontleed te worden. »
Gij schrijft Staat gij aanzijds den gevel, 't is zoo... maar staat
gij rechte voor den gevel waar men eigenlijk moet staan om wel te
zien.... »
Daarin wederom verschillen wij.
« Bidt en kijkt voor u, en ziet, als gij wilt, hoe alles dan in uwe
oogen valt, harmonieus, juist passend, in accoord, medewerkend met
alles, zonder stoornis en zonder kijk-naar-mij. »
Wilt gij het anders doen, gij zult al onze schoonste oude gebouwen moeten ten gronde afsmijten om ze dan weer verbeterd en gecorrigeerd op te rechten...
Uwe kerk, Pastor, wil noch mag bekeken en ontleed worden van
rechte er vooren, anders moet alles af...
Daarom, Pastor, laat ons die 2 woorden in een versmelten. Het
mijne : laat die venster gerust. Het uwe : laat onze venster gerust.
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•Ons woord zij dan : Laat ons die venster gerust laten! Waarmede ik
u allervriendelijkst groete. it

Is er Vlaamsche geestigheid ? Is er verstandig leven onder
die priesters? Zoo had Verriest, op zijn buitennest, betrekkingen genoeg : Te Vichte was eerst Pieter Busschaert, later, nu
nog, onderpastor Vanhaute. Te Kortrijk zat Gezelle, met Adolf
Verriest, met Lauwers en Depla... En die wondere kop : Delescluze van Dadizeele, — ik zal er eens langer van spreken —
die in fransch en vlaamsch beiden even eigenaardig, zijne kunstbegrippen en maatschappelijke droomen sprak en schreef ! Te
Heule-Watermeulen zat Vanhee — Ganzenpenne — wien Verriest schreef om hem een woordenboek en een boek met evan. gelieverhalen te doen schrijven. Het antwoord was :
« Nieuwe Tijd ! Gij zijt wel goed van mij werk aan d'hand te doen.
Wij beleven trouwens vreemde rare tijden. 't Is al w-e-r-k dat de klokke slaat : is er ievers een ploeg werkvolk dat zonder werk staat, al de
gazetten van 't land schrijven daar geheele kladijsters over, dat er nen
blende muur zou bij schreeuwen. — Is er een werkstaking in... werke,
ge krijgt daar alle dage bij uwe komme koffij, eenen boterham in uw
gazette over die sakernulsche werkstakinge. Wij stappen to wege in
een eeuwe van werk.
Zoodat uw voorstel gevonden brood is, maar... Als de zwaluwen
vergaren, zei Gezelle, 't is teeken dat ze weggaan... Daar zijn menschen,
als zij een bloedvinke zien, die die bloedvinke moeten hebben, in een
kooi... Ik ben altijd blijde, als ik de sterren zie, dat ze 0. He buiten
grepe gehangen heeft, anders, mijn verdooie ! de menschen zoan ze bij
nachte gaan stelen om ze ievers in een Jardin d'acclimatation te steken !... »

Zeg daar iets op !... Hoe blij, hoe vrij, hoe vlaamsch ! Is
't wonder dat zulke mannen aan 't hunne houden?
Ook, zij zijn Vlamingen ! En die Vlaamschgezindheid, bij
Verriest, is doordacht en gesteund. 't Kwaad is, dat Fransch
spreken en dat vooroordeel : Fransch is alleen schoon ! En
toch :
«... Fransch spreken en is zoo gemakkelijk niet ! « Mademoiselle
a un bon accent! »... laat ons dat eens onderzoeken.
leder tale heeft hare klanken...
Ziet gij ons nu al die 13 8 en t' en andere letters uit onzen mond
helpen en ze vervangen door fransche ? Of spreken wij misschien
fransch met vlaamsche klanken en letters, en maken wij alzoo, natuurlijk, een mengelmoes en eenen hutsepot ?...
Mr Kanonik Delbar was Superior in Kl. Seminarie te Rousselare.
Hij ontving aan tafel Senator Solvyns. Binst het noenmaal roept de
Superior op den knecht die de tafel diende : Ivon ! en zegt hem 't een
of 't ander. Ivon luistert en antwoordt :
_
Bien!
Senator Solvijns kijkt schielijk om : « Votre domestique est francais ? »
Ivon had inderdaad jaren en jaren gediend in Vrankrijk, en dien
, «bien» gevat : die b en dien ien nasal.
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Welnu, ik spreke fransch sedert veertig jaar en nog nooit heeft
iemand op mijnen « bien » omgekeken en gevraagd : Een franschman ?
Die dat betracht en 't niet grijpen kan, wordt belachelijk. Alzoo
kenne ik iemand die om schoon fransch te spreken zijnen stap verkort, te kort ! en voor papa zegt Peppé... memmein!
De sloter van zijn viole is te stiff gespannen. Wij spreken en
spelen valsch, al die klanken en noten, en klinkers en medeklinkers...
Er is niets dat ik nu in Vlaanderen liever hoore dan een treffelijken heer, verstandig, gemanierd en rijk, die betamelijk, behoorlijk
en slecht die vreemde tale spreekt ; fransch, sans bel accent.
En ja, ik denke zelfs dat, indien wij slechter fransch spraken over
't algemeen, wij den naam zouden hebben van het veel beter te spreken, allerbest te spreken !
Ziet wat er gebeurt :
Een Fran.schman hoort eenen Engelschman betamelijk fransch
spreken ; ieder woord nochtans klinkt Engelsch, en hij zegt : Que cet
Anglais parle bien le francais!... en als wij Belgen duizendmaal beter
fransch spreken, hij zal zeggen van ons : it pane beige!...
Daarom, tenzij waar 't nood doet : spreekt vlaamsch. »
(N. T. I. 26 en vlgde).

In den tweeden jaargang komt hij daar nog breedvoeriger
op terug :
« Weet ge wat ?
Gij, gij die mij leest, gij spreekt slecht fransch. Uw gebuur niet,
Mr Vantroostenberghe niet, Mad. Zwanepoel niet, Pastor Leuthem niet,
met wien gij somtijds lacht, waar gij, gij ! Ik ook, die dit hier schrijvende ben. »
En hij bewijst het, dat wij, ja wel « gemakkelijk » fransch kunnen spreken, maar « gemakkelijk slecht fransch ». Daarna de letters,
de klanken, het « affecteeren » van sommigen ; het « gewoon gced
fransch » van anderen : doorslecht, « abominabel ! Geen letter i g goed,
geen klank is goed, geen woord is goed, geen zin staat op zijne voeten !
En nog !
Graaf de Bruce, le comte de Bruce, woonde te Brugge, en men
vertelde mij hoe hij het bezoek ontving van heeren priesters en leeken.
Onder hen kwam hem groeten Deken Allaert, zaliger, die bij het
« schoon fransch » vermaard was over zijne bonte spreuken. Daarmede
werd er somtijds vriendelijk gelachen, zonder kleineering. Maar ja, dat
zelfs en wilde de edele Graaf niet verdragen, en hij antwoordde dat,
in Belgie, alleman, in den grond, even slecht sprak, wat meer, wat
min, toch slecht fransch...
De beste soort vindt Verriest dan, nogmaals « deze van dat verstandig, geleerd, welopgevoed yolk, dat, wel geoefend, betamelijk
fransch spreekt... het en begeert ook niet het fransch « op zijn fransch »
te spreken. Het spreekt schoon belgisch fransch, als 't geen vlaamsch
spreekt.
« Ja, ik zegge 't u : spreekt vlaamsch. »

Het kwaad komt echter uit de oPvoleding. Voor de
jongens, in Vlaanderen, is er redding gekomen ; zij weten dat
Vlaamsch schoon is en beminnen Wetenschap en Kunde in en
door 't Vlaamsch. Maar — hij zei het hier in uwe Academie -de vrouwenwereld, dat is erger ! Nu begint zij ook een beetje
te roeren, maar algemeen gesproken, wat haalt die vrouwen-
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opvoeding uit? — « Wat kennen de juffertjes als zij uit een
pensionaat komen ? » vraagt hij.
Slecht fransch, geen vlaamsch, wat van buiten geleerde en rap
vergeten Histoire... en wetensweerdigheid, maar van dagelijksche
zaken en leven, weten zij niets...
« Wat schatte ik u hoog, jonge boerendochters, dorpvaste boeren
en werkmansdochters die niet uitgewoond en hebt, maar in uwe parochie bij de zusterkens hebt leeren lezen en schrijven en cijferen tot uw
13 a 14 jaar !
Boekenverstand en hebt ge niet veel, al leest ge geern de historie
van Bakelandt, van Jan Onraedt, van de Doolaards en van St-Franciscus, en al kent gij uwen kerkeboek en uw gebed. Maar gij hebt menschenverstand. Gij zijt menschen.
Gij weet — weten ! — geheel uw geboerte ».
Hij noemt dat op met een overvloed van woorden dien ik hier
samenvat : vruchten, veldwerk, jaargetijden, boomen, kruid, dieren,
melk en boterwerk, alaam, weven en ander bijwerk, en duizenden
dingen.
« Juffrouwen, legt daar eens nevens wat gij kent, en legt in de
weegschaal, daar tegen, wat gij weet !
Jamaar, zij zijn beleefd!
« Bens moest ik aanveerden, de les van beleefdheid bij te wonen...
Achter de lesse vroeg de brave zuster wat ik er van peisde. 1k zie
nog voor mijne oogen haar verwonderd gezicht.
Zuster, zei ik haar, dat is al wel en schoon. Die kinderen leert
gij beleefd salueeren en , zekere omstandigheden netj es omsprin.
gen, Grande et petite rverence..
pardon, monsieur ...voor loopen,
de deur openen en buigen... alwel, alwel !
« Maar die kinderen gaan te naasten jare naar boerenhof of burgerhuis. Wanneer zult gij hun leeren, dddr beleefd zijn ? Wanneer zult
gij hun zeggen en wijzen wat zij moeten doen met vader, den Boer,,
den burger, met moeder, broeders, zusters ? Hoe zij moeten vaders
hoed en jas en halsdoek wat fatsoenlijker aan.doen ; hoe zij moeten
stoel en zetel bijschuiven bij den heerd als hij thuis komt ; en pijpe
en tabaksdoos met vriendelijken lach gereed hebben ; hoe zij moeten
tafel en maal wat netter opzetten en opdienen, hoe zij moeten de
hulpe, de hand, de voet, de preuschheid van moeder zijn ; het licht,
de zorg, de blijheid van het huis, zoodat vader en moeder den hemel
danken van zulke blijde, lustige beleefde dochter te hebben, zoodat
broeders en zusters naar haar horken en meedoen ! Wanneer leert gij
hun de dagelijksche, passende, ware beleefdheid die huis en leven
verheffen moet ?
« Oui mais, ca ne se trouve pas dans notre livre ! »
Wat moeten ooze dochters worden, als zij in onze scholen opgegroeid zijn ? Hoe staan zij... buiten hun eigen leven.
Beleefd ? Neen niet waar ? Manieres misschien... hebbende fatsoentj es, des facons.

Ja, hij wilde vlaamsche beleefdheid! En hij schreef het
aan den Bisschop : « Vlaamsche beleefdheid is weggevallen,
als het beleefd vl. y olk fransch heeft gesproken. Maar alle yolk,
bestaande en levende in zijn geheel, heeft eigen sierlijkheid,
beleefdheid en wellevendheid, bij zijn beleefd, fatsoenlijk, wellevend y olk, en wij hopen dat weder te zien in Vlaanderen.
Daartoe doen wij ons beste. »
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Altijd uit dien eenen wortel : 't Volk moet herleven, van
leeg tot hoog ! Ook, als hij leest 4 1-1 iransche dagbladen, hoe zij
denken over Vlaamschen strijd, 13j lac-i!- ze uit ! :
1k ben een oude lezer van den Bien Public en waarlijk, als ik zee
en leze wat hij over die Vl. Hoogeschool, over het Vlaamsch, over
la question des langues peist en schrijft, ik zegge aan mijzelven. : Is
dat waar ? Is dat nu eigenlijk waar ? Peist dat braaf, verstandig, genegen y olk nu nog alzoo ? en kan het ernstig zulke arme redens praten ?
Op « jeiLdi 28 Mars » leze ik : « Les classes aisees doivent, en Flandre, etudier la langue flamande, d'abord ; afin de rester en contact
avec les classes populaires. »
Weet gij wel wat, B. P. wij lachen dat vierkante uit, die classes
aisees met hunnen contact ! Wij willen een yolk zijn, van onder tot
boven, van de leege standen tot de hooge standen ! van den onwetenden armen dompelaar tot den hoogsten leeraar der hoogeschool....
Geheel, en gezond, van een stuk, met een leven. 't Overige is ijdele
praat. Zoo willen wij, niet alleen dat die classes aisees vlaamsch kunnen, maar dat zij vlaamsch zijn. Ja, die classes aisees die fransch
blijven, maar eerst wat vlaamsch leeren « pour rester en contact avec
les classes populaires. Dat lachen wij uit ! — Ziet gij dat van hier !
Ware 't niet van die classes populaires en van dien contact, zij zouden
mogen fransch blijven.... een ontworden yolk dat zijn wezen, aard,
taal verloochend heeft. 't Ware al wel, maar die contact avec les
classes populaires eischt het anders !... Ook geven zij ingeval van nood,
vol misprijzen, ,vol verachting, die leelijke valsche munte van wat
gebroken, ellendig vlaamsch aan dat klein yolk dat tegen den grond
krevelt en schoorend naar boven kijkt...
Wij zijn dat spel lang moede, en uw contact des classes aisees
lachen wij uit en schoppen wij buiten !
Gij voegt daarbij dat de classes aisees moeten vlaamsch leeren
« aussi parce que la langue flamande nous donne la clef des langues
allemande, anglaise et scandinave. »
Hoort gij dat wederom ? — Zij moeten vlaamsch leeren : niet
omdat zij vlaamsch zijn, niet uit gevoel van eigenweerde... niet uit
liefde voor het y olk... maar omdat zij door het vlaamsch gemakkelijker
zullen Duitsch, Engelsch en Scandinavisch leeren. Voor het Vlaamsch
niet, waar voor die andere talen daar. Oei, oei, oei ! ....

Hij is kwaad, en wie zou er niet kwaad worden, als hij
zulke Bingen hoort en leest ? — Een troost is er : Heden ten
dage, op 10 pastors van te lande is er in 't Vlaamsche land misschien nog een die niet voelt en denkt gelijk Verriest, al kunnen ze 't allen zoo niet zeggen, en die een wordt stilaan aanzien als een antiquiteit.
M.M., over al die andere anderwerpen uit Verriest's geschriften : Hoogere en lagere politiek, beeldende kunst en
kunstenaars ; woordkunst en bewondering voor poesie en scheppend verhaal... moet ik voor vandaag zwijgen, want ik praat
al te lang. Vergeeft het eenen nieuweling. 1k besluit :
Al is het waar, dat de levensomstandigheden en de eigen
aard van zijn wezen, Verriest eerst en vooral tot spreker : tot
pro-fes-sor en pro-Phet-a hebben gevormd. — Al is het waar
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dat zijn gedrukte voordrachten maar een verbleekte weergave
blijven van zijn wonderbare welsprekendheid in klank, gebaar
en daad, — al is het waar dat hij de letterkunde herleid heeft
tot de natuur, die is : niet het geschrevene of gedrukte eerst,
maar voor alles de spraak ; de taal is eerst iets dat gesproken
en gehoord wordt — en dat hij daarom in de geschrevene letterkunde na eenigen tijd minder begrepen en genoten zap worden,
toch is hij een kunstenaar, zelfs met het geschreven woord,
omdat dit woord leeft waar het staat : wij men het als 't ware,
onder zijn penile, worden, ontplooien en bloeien. Zijn beeld
van Gezelle, zoowel in Voordrachten als in Twintig Vl. koPpen is daarvan een prachtig voorbeeld, en nog best van al het
beeld van Ameet Vyncke ; de levenslust in den held van 't opstel krijgt uit den levenslust van den schrijver een wonder vasten vorm, die geen marmer is, maar vleesch, bloed en ziel. Zoo
is het ook pier en daar in deze verspreide geschriften.
Daarom ware 't spijtig, zoo ze bleven schuilen in oude tijdschriften : een nieuwe en goede keuze daarvan zou moeten
tot boek gebundeld worden, zoohaast mogelijk.
Nog iets moet me van 't hert, eer ik gedaan heb.
1k wil zoomin als iemand beweren dat Verriest's meeningen alle onfeilbaar waar zijn, noch dat zijn uitdrukkingswijze
overal de beste is. Navolgen deed hij zelf niet. Hij bewonderde
Gezelle, maar Gezelle's proza is iets heel anders dan Verriest's.
Dat ieder zijn deuntje schuifele en zijn ziel en eigen aard late
spreken. Dat is juist 's Pastor's diepste waarheid : Eigen
Vlaamsch, ieders eigen Vlaamsch, schoon, beschaafd, maar
levend en... vlaamsch.
Gij hebt gehoord, hoe hij met zijn vrienden en lezers over
taal, kunst en leven spreken kon : hoe geestig en hoe betooverend in zijn eigenaardigheid. Welnu, hedendaags wordt er veel
over taal, kunst en leven geschreven, en ik lees b.v. dit (de
gedachten bedoel ik niet, de taal maar alleen) :
In een Volksblad :

« Onze generatie wil synthese ; onze generatie wil gemeenschapsarchitectuur in de ideen ; onze generatie staat voor een essentieel probleem : op een eerste zicht schijnt onze generatie geacculeerd voor
een allerpijnlijkst dualisme. »

Over dichtkunst :
« Wij noemen gemeenschapskunst een kunst die bedoelt te lokaliseren een streven naar ontindividualiseering... (ik wijs erop) ...« dat
deze moderne kunst nog haar preciseering toestreeft en dat bijgevolg
het uitspreken van een definitief oordeel voorbarig is, en dat, wanneer wij dit streven ook slechts gebrekkig lokaliseren zodat het gepresteerde slechts experiment mocht blijken te zijn, daarmee niet is
gezegd... dat deze ontindividualiseering niet ons doel was... » ...Verder :
(men moet) « deze formeele gemeenschapskunst niet verwarren met
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het resulteren uit de ambiance, het gedetermineerd-zijn van de kunstenaar door de specifiese ideeen... van zijnen tijd. »

En in de loopende dagbladentaal
« De initiatieven waarmede onze expansie wordt gevoed,... « de
fransche maritieme attaché heeft het ital. gouvernement bedankt voor
de sympathie en de solidariteitsbetuigingen van de marine »... « alle
politiek die, tegen deze schuldsolidariteit in, ageert, is immoreel en
destriictief van alle waarheden. »

Ik vraag U, Pastor Verriest, wat zegt gij van die taal?
Gaan wij aldus, volgens uw opbeurend woord, « uit den duisteren naar het licht? » Zal de Vlaming, door zulke lezingen, de
lief de van zijn eigen lieve sprake voeden ? Zal de verbasterde
Vlaming door zulk vlaamsch eerbied krijgen voor de verstandige en geleerde, vlaamschsprekende- en schrijvende Vlamingen ?...
Dat de jeugd van Vlaanderen, die u — was 't wel gemeend? — bewonderde en... begraven heeft, toch ten minste
zOOveel van u leeren wou, dat zij nog vlaamsch kunne spreken
en schrijven... Maar gaat het z65 voort...
0, ik zwijg ; het kropt in mijn keel.

De 2e en de 3 8 Engelsche reeksen der brieven
van

Antoni van Leeuwenhoek
(7 e. 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.
« Het heden, ook dat der wetenschap, zonder het verleden is een
boom der kennis zonder wortel ; alleen de historische evolutie der denkbeelden onthult van dezen hun natuurlijk verband D zegt H. J. Prins
in een korte mededeeling (1) verschenen in het Chemisch Weekblad,
waarin hij de chemici tot de studie der geschiedenis der wetenschappen.
aanwakkert, « die chemici die toonen zich bewust te zijn van het groote
belang, dat de historie heeft voor hen, die van de wetenschap iets meer
dan een vak wenschen te maken D.
Als ik thans de volledige Nederlandsche uitgave der brieven van
Antoni van Leeuwenhoek, die ik na langdurige pogingen eindelijk bezit, — wellicht thans het eenig volledig exemplaar in Belgie, — benevens de werken van Spallanzani en van Pasteur in mijne boekenverzameling op de eereplaats kan aanschouwen, dan heb ik voor mij de
krachtige wortels van den jeugdigen boom der microbenleer. .
Benevens de Nederlandsche uitgave der brieven waarvan ook een
groot getal in de Engelsche taal in de Philosophical Transactions werden uitgegeven, bestaan drie Engelsche reeksen welke voor de meeste
onderzoekers als het ware onbekend zijn gebleven.
De l e Engelsche reeks ,bevat 27 brieven (2) tusschen 28 april 1673
tot einde 1678 in het licht gegeven. Waarom deze brieven in het Nederlandsch niet werden gepubliceerd, alhoewel zij in de Nederlandsche
taal werden opgesteld en naar Londen gezonden, daarvan vindt men de
uitlegging in de Nederlandsche uitgave van het eerste vervolg der brieven, waar de uitgever Cornelis Boutesteyn, in 1688, den bijzondere aanteekening (3) schrijft : « De voorgaande 27 brieven bij den Auteur
geschreven, en heeft hij tot noch toe niet kunnen resolveeren die met

(1) Chemie en historie, Chemisch Weekblad, 1923, blz. 615.
(2) Cf. mijne P _dededeeling, Verslagen en Meded. hon. Vlaamsche Acad. 1922,
blz. 323-359.
(3) Mijne P Mededeeling, blz. 326,
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De 2' Engelsche reeks brieven, die in de Transactions verschenen,
en die ik voor deze reden met het teeken 2 Tr heb genummerd, dragen
de dagteekeningen 28 april 1701 tot 21 october 1713 ; de brief 2 Tr 1
komt na missive 137, de brief 2 Tr 2 na missive 139, de andere brieven
2 Tr 3 van 15 december 1702 tot 2 Tr 44 van 10 juni 1712 volgen op
elkander in de Engelsche uitgave; eindelijk treft men den brief 2 Tr 45
na den sendbrief 8 van 21 october 1713.
Als v. L. in den sendbrief 46 van 20 november 1717 van de Royal
Society afscheid neemt en vaarwel zegt aan de wetenschap, omdat zijn
hooge ouderdom (85 jaren) hem niet meer toelaat verder te onderzoeken, kon men stellig verwachten dat van zijn hand niets verder zou
gepubliceerd worden. Het is dus voor den onderzoeker eene verrassing
op 9 januari 1720 de 3e Engelsche reeks (3 Tr) evenals de 2e , in de
Transactions te treffen ; deze 3' reeks beslaat 15 brieven, waarvan de
twee laatste door de zorgen van doctor J. Hoogvliet (4) na het overlijden van v. L. naar- Londen werden gestuurd, tegelijkertijd met den
volgenden brief uit Delft 4 september 1723, dus enkele dagen na v. L.'s
overlijden op 26 Augustus 1723.
Epistola Viri Doctissimi Johannis Hoogvlietii ad Jacobum Jurin, M.
D. R. S. Secr. De epistolis duabus posthumis Viri celeberrimi Antonij a
Leeuwenhoek, R. S. S. (5).
Senex noster venerandus Leeuwenhoekius, jam in agone mortis versans, ac nihilominus artis suae memor, me ad se vocari jussit, attolensque oculos jam gravatos morte, verbis semiabruptis me rogabat, vellemne
hasce binas literas ex vernaculo in Latinum Sermonem vertere, tibique,
Vir Amplissime, mittere. Ut ergo hisce tanti viri, quo abhinc jam aliquot
annos usus fueram familiarissime, parerem praeceptis, non possum, quin
tibi, vir eruditissime, hoc extremum, viri mihi amicissimi morientis,
munus mittam, sperans fore ut haec ultima ejus conamina tibi grata
sint futura.
Delphis in Patavis, pridie novas Sept. 1723 .
Van de l e Engelsche reeks, bestaat een Hollandsche tekst van den
brief van 26 december 1678, als handschrift in de Bibliotheek der Universiteit van Leiden (Hug 1/5 N 2156) ; de zelfde bibliotheek bezit
ook een Fransch handschrift van den brief van 9 october 1676 (Hug 1/5
N 2100). In de Nederlandsche uitgave vindt men den Nederlandschen
tekst van 4 brieven der l e Engelsche reeks, namelijk van 23 maart 1677
en van 5 (16) october 1677 in missive 96, van november 1677 en van
18 Maart 1678 in missive 113, waar zij als bevestigingen van vroegere
waarnemingen worden aangegeven. 1k hoop den tekst van de handschriften van de genoemde brieven, alsook van 3 andere brieven (27
April 1679, Leiden Hug 1/5 N 2168 ; — 21 Mei 1679, Leiden Hug 1/5
N 2173 ; — 13 Juni 1679, Leiden B P L 885 Cod 1730) eens in het licht
te kunnen geven ; dank aan de vriendelijke tusschenkomst der H.H.

(4) Hoogvliet heeft dus in de Latijnsche taal de twee laatste in het Nederlandsch geschreven brieven vertaald.
Hoogvliei, Arnold, Vlaardingen 3 Juli 1637 '- Vlaardingen 17 October 1763, schrijver en dichter. (Zie Vander Aa, VIII, blz. 1175).
(5) Phil.Trans., 32, 1722/1723, blz. 435 _N' 380 for the months of nov. and dec.

1723.
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ik in de gelegenheid deze belangrijke stukken te kunnen afschrijven.
Van de 2e en van de 3e Engelsche reeksen heb ik daarentegen tot
nu niets over den Nederlandschen tekst kunnen ontdekken.

***
2e Engelsche reeks.

Deze reeks bevat 45 brieven, 2 Tr 1 van 28 April 1701 tot 2 Tr 45
van 21 October 1713.
Brief 2 Tr 1 [137 a] van 28 April 1701. — Another letter from the
same Mr Leewuenhoek (6), concerning his observations on Rain water
Delft, April 28. 1701 ; Phil. Trans., vol. 23 (7) for 1702 and 1703, 1704,
blz. 1152-1155. [Een ander brief van denzelfden heer Leeuwenhoek,
betreffende zijne waarnemingen over regenwater].

V. L. vindt diertjes in verscheidene monsters regenwater, en neemt
voorzorgen om een eventueele besmetting te voorkomen : « Not content with these observations (because it was possible that there had
been water in the tube before, and that from these Animalacula
might have proceeded) I took another tube...». De diertjes zijn dezelfde
als deze die gekend staan onder den naam van watervliegjes en die
in slooten leven.
Brief 2 Tr 2 [139 a] van 21 Juni 1701. — A letter from Mr Antony
van Leeuwenhoek, F. R. S. to Mr Chamberlaine (8), concerning the
causes of the different tastes of waters and edge of Razors. Delft in
Holland, June 21, 1701 ; Phil. Trans., vol. 22 (9) for 1700 and 1701, 1702,
blzz. 899-903. [Over de oorzaken van de verschillende ,,makers van de
waters en over de suede van scheermessen ; 3 fig.].

De uitdamping van het water geeft aanleiding tot zoutkristallen ;
volgens v. L. wordt de smaak van rauw water aan vluchtige zouten
toegeschreven, en door het koken wordt de onaangename smaak verwijderd : « I make them boyl my Tea-water at least quarter of an hour,.
which I judge sufficient to take off the Rawness (so we call the unpleasant Taste of the water when it is not enough Boyl'd)... ».
Met behuip van zijn miscroscopen, onderzoekt v. L. het metaal
van scheermessen.
Er best g an 3 brieven van dezelfde dagteekening 21 Juni 1701,

(6) De tekst wordt, zooals gedrukt, terug gegeven.
(7) Puilosophical Transactions. Giving some account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, In many Considerable parts of the
World. Vol. XXIII. For the Years 1702 and 1703. London: Printed for S. Smith
and B. Walford, Printers i the Royal Society, at the Prince's Arms in S t Paul's
Churchy ard. MDCCIV (blz. 1051-1523, n' 277 van Jan.-Feb. 1702 tot n' 288 van Nov.Dec. 1703).
(8) De brief bedoelt hier John Chamberlayne, aan Wien nog verscheidene
brieven dezer reeks werden gezonden. Geboren 1666 en overleden 1723, studeerde
hij te Leiden en kende 16 talen. Hij was lid van de Royal Society en pubhceerde
onder meer eene verhandeling over koffie, thee en chocolade.
(9) Philosophical Transactions. Giving some account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the ingenious, In many considerable parts of the
World. Vol. XXII. For the years 1700 and 17.01. -,ondon, Printed for S. Smith and .
B. Walford, Printers to the Royal Society, at the Prince's Arms in St Paul's:
church-yard ..,-)CCII, (blz. 443-1050, n' 260 van Jan. 1700 tot a' 276 van Nov.
Dec. 1701).
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7 e Vervolg der brieven.
Brief 2 Tr 3 [147] van 25 December 1702. — Part of a Letter from
Mr Antony van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning green Weeds growing
in Water, and some animalcula found about them. Delft in Holland,
25 December 1702; Phil. Trans., vol. 23 for 1702 and 1703, 1704, blzz.
1304-1311. [Over groene kruiden die in het water groeien, en over
eenige diertjes die daaron worden gevonden ; 7 fig.]

Studie van de waterplanten van de soort Lemna die aan de oppervlakte van het water drijven, en waarop verschillende infusorièn, waarvan de figuren worden aangegev en, groeien.
Brief 2 Tr 4 [148] van 5 Februari 1703. — Part of a Letter from
Mr Antony van Lewenhoek, F. R. S. containing his observations on
some Animalcula in Water, the dissolution of Silver, etc. ; Delft in Holland, Feb. 5. 1703 ; Phil. Trans., vol. 23 for 1702 and 1703, 1704, blzz.
1430-1443. [Opzoekingen over verscheidene diertjes in het water, over
de oplossing van het zilver, etc. ; 9 fig.]

Beschrijving van waterplanten en waterdiertjes uit de vaart to
Delft.
In (-en fleschje wordt zilver met sterk water opgelost ; wordt in een
druppel oplossing een korrel koper gebracht, dan wordt het zilver neergeslagen, -- v. L. zegt letterlijk : « the silver was coagulated » — en
met den microscoop neemt de « coagulatie » den vorm van fijne vertakkingen. Met goud worden dezelfde proeven gedaan met dezelfde
resultaten. De zoutkristallen die uit de oplossingen kunnen verkregen
worden, worden beschreven en geschetst. Deze brief bevat aldus een
merkwaardige proef over metalensubstitutie.
Brief 2 Tr 5 [149] van 6 Februari 1703. — A letter from Mr Anthony
van Leuwenhoek, concerning the Seeds of Oranges, etc. ; Delft in Holland, the 6th of Feb. 1703 ; Phil. Trans., vol. 23 for 1702 and 1703, 1704,
blzz. 1461-1474. [Over de zaden van Chinasappels, etc. ; 22 fig.
Volledige morphologische beschrijving van de zaden en . van de
kieming der zaden van chinaasappels, met zeer leerrijke teekeningen;
een van deze teekeningen (fig. 21) heeft betrek op de kieming in vochtig zand in een glazen buffs Op het einde van zijne studie kornt v. L.
tot het besluit dat hemellichamen gees invloed hebben op de kieming
en de ontwikkeling der planten, ma ar dat deze verschijnsels alleen in
betrekking staan met de warmte en de vochtigheid : « For my part,
I know no other secret in vegetation, but a compleat heat of the Sun,
and a just quantity of waternay,.... ».
Brief 2 Tr 6 [150] van 3 November 1703. — Part of a Letter from
Mr Anthony van Leuwenhoek, concerning Worms observ'd in Sheeps
Livers and Pasture Grounds. Delf, Nov. 3, 1703; Phil. Trans., vol. 24(10)

(10) Philosophical Transactions. Giving some account of the present Undertakings. Studies and Labours of the Ingenious, in many considerable Parts of the
World. Vol. XXIV. For tne years 1704 and 1705. London : Printed for S. Smith and
B. Walford, Printers to the Royal Society at the Prince's Arms in St Paul's Churchyard. MDCC , I. (N r ,..d9 van Jan.-Feb. 1104 tot 304 van Nov.-Dec. 1705, biz. 1521-2192.)
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schapen en in weilandgronden gevonden.]
De wormen in de lever van schapen schijnen hun oorsprong in
het water niet to hebben ; schapen op hooge droge gronden die nooit
onder water staan worden evenwel door woekerwormen aangetast. L.
doet nu een aantai proefnemingen met grond van verschillenden aard,
die met water wordt geschud ; over het algemeen werden de aanwezige
wormen door het water gedood ofwel geraakten zij uit het vocht op de
wanden der glazenbuizen, waarin het mengsel van grond en water werd
gebracht.
Brief 2 Tr 7 [151] van 4 December 1703. — Part of a Letter from
Mr. Anthony van Leuwenhoek, F. R. S. concerning the Figures of Sand,
Delft, Dec. 4. 1703, N. S. ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706,
blzz. 1537-1543. [Over zandfiguren, 9 fig.]
Beschrijving van microscopische praeparaten over zand- en grondkorreltj es. Deze studie herinnert aan de hedendaagsche lithologische
opzoekingen, ook met behulp van den microscoop.
Brief 2 Tr 8 [152] van 8 Januari 1704. — Part of a Letter from
Mr. Anthony van Leuwenhoek, F. R. S. giving his Observations on the
late storm, Delft, Jan. 8. 1704 N. S.; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and
1705, 1706, blzz. 1535-1537. [Waarnemingen over den laatsten storm.]

Door het onderzoek van het water dat op het vensterglas aan zijn
huis, namelijk door uitdamping op glaasj es voor microscopie, heeft
v. L. vastgesteld, dat in dat water gewoon zout aanwezig was ; hij besluit
daaruit dat gedurende den storm van 8 December 1703 N. S., zeewater
in de lucht boven het land werd medegesleept.
Brief 2 Tr [153] van 1 Februari 1704. — Delf in Holland, February
1. 1704 ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1544-1555.
[Waarnemingen over steenfiguren, 13 fig.]

Deze studie, die in betrekking staat met deze van den vorigen brief,
onderzoekt de steenkorreltj es uit de puinen van de hoofdkerk van
Utrecht, ingestort na den grooten storm in den vorigen brief vermeld.
Brief 2 Tr 10 [154] van 21 Maart 1704. — A letter from Mr Antony
van Leewnenhoek, F. R. S. concerning Cochineel, Delft in Holland,
March 21, 1704; Phil. Trans., vol. 24 for 1705 and 1706, 1706, blzz. 16141628. [Over cochoille, 11 fig.].

Anatomische beschrijving van de cochenille, van Jamaica voortkomende. In een vroegeren brief (60 e missive van 28 Nov. 1687) heeft v. L.
vastgesteld dat de cochenille uit de droge lichamen van een insect
bestond.
Brief 2 Tr 11 [155] van 22 Juli 1704. — A letter from Mr Antony
Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the flesh of Wales, Crystaline humour of the Eye of Whales, Fish, and other Creatures, and of the use
of the Eve-lids, Delft in Holland, July 22. 1704 ; Phil. Trans., vol. 24
for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1723-1730. [Over het vleesch van walvis-

- 135 schen, krystallijnvocht van het oog van walvisschen, visschen en andereschepsels, en over het nut van de oogleden ; 6 fig.].
Deze brief is vooral gewijd aan het kristallijnvocht bij den walvisch, en herinnert aan den brief van 14 April 1684 over hetzelfde vocht
bij andere dieren, namelijk rund, visschen, enz. ; het vocht vertoont een
vezelachtige .5tructuur.
Brief 2 Tr 11 [155] van 16 September 1704. — A letter from Mr
Antony van Leeuwenhoek, concerning the Tubes or Canals that convey
the yellow Sap in the Herb called Chelidonium majus, or Celandine, etc.,
Delft in Holland, September 16, 1704 ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and.
1705, 1706, blzz. 1730-1740. [Over de pijpjes die de geelgekleurde vloeistof voeren in het kruid genoemd Chelidonium majus, of Celandine, enz.1
Deze histologische studie werd gedaan op verzoek van Peter Hotton (11), hoogleeraar in de natuurkunde en in de plantkunde te Leyden ;
ook werden waarnemingen gedaan met de plant genoemd Lapathum
Sanguineum. Het sap scheidt zouten of waarvan de beschrijving wordt
gegeven.
Brief 2 Tr 13 [157] van 3 October 1704. — A letter from Mr Antony
van Leeuwenhoek, F. R. S. to John Chamberlain, Esq; S. R. S. concerning Tobacco-ashes, Delft, Octob. 3. 1704 ; Phil. Trans., vol. 24 for
1704 and 1705, 1706, blzz. 1740-1748. [Over de asch van den tabak,
12 fig.].
De asch wordt met water behandeld en de opgeloste zouten worden
na uitdamping beschreven ; salpeterkristallen werden aldus microsco-pisch onderzocht.
Brief 2 Tr 14 [158] van 13 December 1704. — A letter from Mr
Antony Van Leuwenhoek, F. R. S. Concerning some fossils of Swisserland, etc., Delft the 13th Decemb. 1704 ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704
and 1705, 1706, blzz. 1774-1784. [Over zekere fossielen van Zwitserland,
enz. ; 11 fig.].
Als gevolg van een inzending van kwarts-kristallen door Peter Valkenier (12), werden ook fossielen uit de Zwitsersche bergen onderzocht ;
volgens de figuren behooren de fossielen tot de ammonieten. Aan een
van die versteeningen vond v. L. een brokje zwavel ; over den oorsprong
van die zwavel geeft v. L. eene veronderstelling zonder waarde, maar
bij deze gelegenheid sublimeert hij zwavel in een glazen. kolfje.
Door de verwarming, wordt de versteening in een kalkmassa omgegezet. Het ontstaan van kalk is wel vastgesteld, vermits het bestudeerde
materiaal gewooniijk calciumcarbonaat is.
Het onderzoek van een voorwerp, waarover men niet eens was
of het steen was, of een stuk been, werd uitgevoerd als volgt : door ver(11) Hotton, Petr., geboren te Amsterdam 18 Juni 1648, doctor in de medicijnen
van de Universiteit ..,eiden in 1672, practiseerde te Amsterdam, werd in 1695 hoogleeraar in de plantkunde te Leiden en was medelid der academien van Lon4en en'
van Parijs; hij overleed op 10 januari 1709. Hij heeft een enkel werk in het licht
gebracht getiteld de historia plantarum.
(12) Valckenier, Pieter, Amsterdam 1638 ± Amsterdam 1712, was afgezant der
Nederlanden in verscheidene landen, en verbleef aldus gedurende 18 jaren in,
Zwitserland; hij heeft verscheidene historische werken geschreven.
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met den microscoop werd ook vastgesteld dat het stuk been niet van
.een rand voortkwam.
Brief 2 Tr 15 [159] van Januari 1705 ( ?). — A letter to the Royal
Society, from Mr Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning Animalcula on the Roots of Duck-weed, etc. ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704
and 1705, 1706, blzz. 1784-1793. [Over diertjes op de wortels van eendekruid, enz. 4 fig. ; brief zonder dagteekening, ,5 fig.]
Deze brief zonder dagteekening herinnert eerst aan den brief van
25 December 1702, waarin Schr. infusorien aan de Lemnaskruiden
levende beschrijft ; op het einde wordt melding gemaakt van den brief
van 8 Januari 1704 over den storm van 8 December 1703 en de wijze
waarop Schr. vaststellen kon dat zeewater in de lucht tot aan zijn huis
te Delft werd medegesleept.
Deze brief verscheen in de Phil. Trans. in het n r van Januari 1705,
na den brief van 13 Dec. 1704 van n r Nov.-Dec. 1704 ; daarom zou ik
voorloopig de dagteekening Jan. 1705 ( ?) aannemen.
Maar in den brief worden dagteekeningen van proeven in Oct. 1702
vermeld (blz. 1790), verder van waarnemingen 21 maanden daarna (ook
blz. 1790), dus ca Juli 1704. Op blz. 1790 wordt melding gemaakt van
pe Octob. of the last year », maar de tekst laat mij niet toe duidelijk vast
te stellen of het hier wel October 1704, alhoewel ik het aldus begrijpen
kan. In deze veronderstelling, werd de brief geschreven niet in 1704,
doch in 1705.
De brief beschrijft verscheidene microscopische wezens die in het
water leven, die volgens de figuren Vorticella's of soortgelijke infusorien
zijn ; op zeer v olledige wijze worden de draaiende bewegingen der
haartj es aan de mondopening aangegeven, waardoor de voedingstoffen worden gevangen : a I have often stood in suspence whether this
regular and wonderful rotation did really happen as it appeared to
me,... »
In het vuil op de dakgoten, dat met water wordt behandeld, vond
L. ook infusorien, die zelfs na 21 maanden droog bewaard geweest te
zijn, nog tot het leven konden geroepen worden.
Brief 2 Tr 16 [160] van 3 Maart 1705. — Observations on staining
the Fingers with a Solution of Silver in Aqua Fortis, etc. In a Letter
from Mr Anthony Van Leuwenhoek, F. R. S., Delft in Holland, March
3. 1705; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1794-1797.
[Waarnemingen over het bevlekken van de vingers door eene oplossing
van zilver in sterk water, enz. ; 2 fig.].

Eene oplossing van zilver in sterk water, dus zilvernitraat, laat
-op de huid zwarte vlekken ; wordt de zwartgekleurde huid met een
scherp mes afgesneden, en worden de brokj es verhit, dan ontstaan microscopische zilverkogeltjes waarvan de figuren worden gegeven.
Brief 2 Tr 17 [161] van 3 Maart 1705. — Part of a Letter from
Mr Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S. to John Chamberlayne, Esq ;
F. R. S. concerning the Vitrifyed Salts of Calcin'd Hay, Delft, March 3,
1705 ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1856-1859. [Over
dde glasachtige zouten van tot asch gebrand hoof.
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verschijnt deze brief in de Transactions van Feb. 1705, na den brief
van 27 Maart 1923 ; op blz. 1794, in de aflevering van Jan. 1705 is ereen eerste brief van de zelfde dagteekening van 3 Maart. Tot asch gebrand hooi geeft aanleiding tot glasachtige zouten die, volgens een
microscopisch onderzoek, van verschillenden aard zijn.
Brief 2 Tr 18 [162] van 12 Maart 1705. — Part of a Letter written
to Signior Antonio Magliabechi, by Mr Anthony Van Leeuwenhoek,
F. R. S. concerning the particles of silver dissolved in Aqua Fortis, etc., Delft, March 12. 1705 ; Phil. Trans., vol. 25 for 1706 and 1707,
1708, blzz. 2425-2432. [Brief aan Antonio Magliabechi (13), over zilversporen in sterkwater opgelost, 9 fig.]
De zilverkorreltjes gelijken op kristallen en schijnen zeshoekig„
evenals salpeter.
Brief 2 Tr 19 [163] van 27 Maart 1705. — A letter from Mr Anthony
Van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the Barks of Trees, Delft in
Holland, March 27, 1705 ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and1705, 1706,
blzz. 1843-1855. [Over de schors van de boomen, 15 fig.].
Histologische studie met een aantal figuren.
Brief 2 Tr 20 [164] van 24 April 1705. — Observations on the SeedVessels and Seeds of Polypodium. In a Letter from Mr Anthony Van
Leeuwenhoek, F. R. S., Delft in Holland, April 24, 1705 ; Phil. Trans.,
vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1868-1874. [Waarnemingen over
de zaadvaten en de zaden van Polypodium, 7 fig.].
Morphologische en anatomische beschrijving van eene varensoort.
Brief 2 Tr 21 [165] wan April 1705 (?). — A letter from Mr Anthony van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the Figures of the Salts
of Crystal ; Phil. Trans., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 1906-1917.
[Over de figuren van kristalzouten, brief zonder dagteekening, 13 fig.]
Deze brief vermeldt waarnemingen in de Aprilmaand, en verscheen
in het Aprilnummer van de Transactions ; daar dit stuk na den brief
van 24 April geplaatst wend, meen ik als dagteekening einde April 1705
te mogen aannemen. De brief geeft de beschrijving van kristallen uit
de Zwitsersche bergen door Peter Valkenier (12) medegebracht ; in een
van de kristallen werden versteende wormenstukken teruggevonden.
Brief 2 Tr 22 [166] van 18 December 1705. — An extract of a letter
to his Excellency Signior Franscisco Cornaro, Ambassador from the
Republick of Venice, to the Queen of Great Britain, etc. By Anthony
Van Leeuwenhoek, F. R. S. containing Microscopical Observations of
the Salts of pearls, Oyster-shells, etc., Delft, December 18, 1705 ; Phil.
Trans., vol. 25 for 1706 and 1707, 1708, blzz. 2416-2424. [Brief aan Francisco Cornaro, gezant van Venetie en aan de koningin van Groot
Britanje (14) , betreffende miscroscopische waarnemingen op de zouten'
van paarlen, oesterschelpen, enz.]

(13) Antonio Magliabechi, Florence 28 october 1633 -1-- 2 juni 1714, Bibliothecaris,
van Cosimo III de Medici.
(14) Koningin Anna, geboren te Londen in 10o5, volgde Willem III in 1702
op, en stierf in 1714.
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-nog, verschenen de brieven in de Transactions niet in de volgorde dezer
,dagteekeningen. Door verhitting geven paarlen en oesterschelpen aanleiding tot kalk.
Brief 2 Tr 23 [167] van 29 December 1705. — Several Miscroscopical Observations on the Pumice-Stone, Coral, Spunges, etc. In a
Letter from Mr Antony Van Leeuwenhoek, F. R. S., Delft, December
29, 1705 ; Phil. Tians., vol. 24 for 1704 and 1705, 1706, blzz. 2158-2163.
[Eenige microscopische waarnemingen over puimsteen, koraal, sponsen, enz.; 6 fig.]
Door eene vergissing in het pagineeren, behelst deze brief niet
‘6 blzz. (2158-2163), doch wel 10 blzz. (2158-2160 en 2157-2163). Na de
• studie der vaten in koraalsteenen meent v. L. dat deze door het vuur
niet zijn ontstaan. Stukken puimsteen die op de zee drijven moeten
van rotsen afgerukt geweest zijn. Schr. schrijft het opnemen van water
door de porien aan de drukking van de lucht toe.
Brief 2 Tr 24 [168] van 19 Maart 1706. — Miscroscopical Observations on the Seeds of several East-India Plants, by Mr Anthony van
Leeuwenhoek, F. R. S., Delft in Holland, March 19, 1706 ; Phil. Trans.
vol. 25 (15) for 1706 and 1707, 1708, blzz. 2205-2209. [Microscopische waarnemingen over de zaden van verscheidene Oost-Indische planten.]
Bijzonderheden over de zaden van een boom genoemd Euwane en
over de Caucie-zaden.
Brief 2 Tr 25 [169] van 20 April 1706. — Miscroscopical Observations on the Blood Vessels and Membranes of the Intestines. In a letter
to the Royal Society from Mr. Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S.,
Delft in Holland, April 20, 1706 ; Phil. Trans., vol. 26 (16) for 1708-1709,
1710, blzz. 53-58. [Brief over microscopische waarnemingen over de
bloedvaten en vliezen van de darmen, 4 fig.]
Histologische studie naar aanleiding van materiaal door den professor Bidloo (17) aangebracht; de darmstukjes bevatten veel bloedvaten,
hetgeen aan de bloedingsongevallen een uitlegging geeft.
Brief 2 Tr 26 [170] van 1 Juni 1706. — Miscroscopical Observations

(15) Philosophical Transactions. Givin g, some account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious. In many considerable Parts of the
World. Vol. XXV. For the years 1706 and 1707. London, Printed for B. Walford,
MDCCCIII. (N' 305 van Jan.-Feb. March 17uo tot n r 312 van Oct. Nov. Dec. 1707),
biz. 2193-2472).
(16) Philosophical Transactions. Giving some account of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, In many considerable Parts of the
World. Vol. XXVI. For the years 1708 and 1709. London : Printed for H. Clements,
at the Half-Moon in St Paul's Church-Yard. MDCCX. (N I 313 van' Jan. Feb. 1708 tot
n r 324 van Nov. Dec. 1709, 508 biz.)
(17) Govard of Godefried B'dloo, geboren te Amsterdam 12 Maart 1649, overleden. te Leiden 30 Maart 1713, hoogleeraar in de Genees- en Ontleedkunde te
Leiden. Hij hield zich bezig met het onderzoek van het zenuwweefsel, voor-namelijk met het doel, om het in zijn tijd door velen verdedigde gevoelen
van het bestaan der Spiritus animales, en hunne omloop door de zenuwen te
wederleggen. Hij heeft een Anatomische Atlas uitgegeven.
Van der ±ka noemt van hem een Brief aan Antony Leeuwenhoek, over de
Diertjes. welke. men pntijds in de lever der Schapen en sommige Beesten vindt,
Delft 1698 in 4.

-139 on the Structure of the Spleen, and the Proboscis of Flees. By Mr Anthony Van Leenwenhoek, F. R. S., Delft, June 1, 1706 ; Phil. Trans.,
vol. 25 for 1706 and 1707, 1708, blzz. 2305-2312. [Microscopische waarnemingen over de milt, en over de slurf van vliegen, 4 fig.]
Na een anatomische beschrijving, zegt v. L. dat hij niet denkt dat
de milt het blood zuivert ten einde eene verstopping in de lever te
beletten, omdat de milt alleen toegang geeft, aan den ingang tot eene
arterie en aan den uitgang tot eene vcena. De studie over de slurf werd
.gedaan naar aanleiding van een vraag om inlichtingen : v. L. moest
dikwijls verzocht worden uitleggingen te geven over waarnemingen met den microscoop waarin hij zoo ervaren geworden. was.
Brief 2 Tr 27 [171] van 15 Juli 1706 of 1707 (?). — Miscroscopical
observations on the Cortex Peruvianus : By Mr. Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S. ; Phil. Trans , vol. 25 for 1706 and 1707, 1708, blzz. 24462455. [Brief over microscopische waarnemingen over Peruviaansche
schors, 3 fig.]
Deze brief, zonder dagteekening, is geplaatst in het n r Oct. Nov.
Dec. 1707 van de Philosophical Transactions, v6Or den brief van 18 Oct.
1707, en komt na verscheidene brieven waarvan de laatste op 1 Juni
1906 gezonden werd. In den tekst wordt melding gemaakt van 15 Juli,
,loch zonder jaartal, wellicht 1706 of 1707. Het onderzoek van kinabast
werd gedaan ten gevolge van een gesprek met een geneesheer Angelus
Van Wikhuysen te Middelburg, die deze schors als geneesmiddel tegen
koorts gebruikte.
Brief 2 Tr 28 [172] van 18 October 1707. — A letter to the Royal
Society, from Mr. Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the
Whiteness on the Tongue in Fevers, etc., Delft, Octob. 18, 1707 ; Phil.
Trans., vol. 25 for 1706 and 1707, 1708, blzz- 2456-2462. [Brief over de
witte kleur van de tong in geval van koorts, 6 fig.]
v. L. onderzoekt de stof die zich van de tong met een pennemes
laat afschrappen ; de witachtige stof, waaraan de naam van beslagentheijt wordt gegeven bevat een aantal kleine schubbetj es die van de
tongtepels loskomen, juist op den tijd dat de tong ook minder aan
smaak gevoelig is.
Brief 2 Tr 29 [173] van 22 November 1707. — A letter from Mr
Ant. Van Leeuwenhoek, F. R. S. containing his observations upon the
hair mentioned in the foregoing letter, etc. Delft, Nov. 22, 1707 ; Phil.
Trans., vol. 25 for 1706 and 1707, 1708, blzz. 2456-2462. [Brief over de
gen over haar.]
In een brief van 24 October 1707 vraagt de Royal Society aan v. L.
een microscopisch onderzoek van een stukje haar ; het onderzoek maakt
een duidelijk onderscheid tusschen menschenhaar en andere vezels, namelijk deze van wol.
Brief 2 Tr 30 11741 van 6 December 1707. — Microscopical Observations upon the Tongue ; in a letter to the Royal Society from Mr.
Anthony Van Leeuwenhoek, F. R. S., Delft in Holland, December 6,
1707 ; Phil. Trans., vol. 26 for 1708-1709, 1710, blzz. 111-123. [Brief over
Microscopische waarnemingen over de tong, 17 fig.]
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Histologische beschrijving, met waarnemingen over bloedvaten en
tongtepels.
Brief 2 Tr 31 [175] van... 1708 (?). — Miscroscopical Observations
on Red Coral : In a letter to the Royal Society from Mr. Anthony Van
Leeuwenhoek, F. R. S. ; Phil. Trans., vol. 26 for 1708-1709, 1710, blzz.
126-134. [Microscopische waarnemingen over rood koraal.]
Brief zonder dagteekening, waaraan wij alleen de datum 1708 van
uitgave kunnen geven.
Dit onderzoek werd gedaan op verzoek van de Royal Society ; door
verhitting wordt rood koraal wit. Door behandeling met koningswater
wordt weinig opgelost ; dat begrijpen wij thans gemakkelijk, vermits
vele zouten in sterke zuren weinig oplosbaar zijn en zich alleen na toevoeging van een voldoende hoeveelheid water oplossen.
Brief 2 Tr 32 [176] van Juni 1708, — A letter from Mr Anthony
van Leeuwenhoek, F. R. S. containing his Observations upon the white
matter on the Tongues of feverish persons, etc., Delft June 1708 N. S. ;
Phil. Trans., vol. 26 for 1708-1709, 1710, blzz. 210-214. [Brief bevattende
waarnemingen over de witte stof op de tong van door koorts aangetaste
personen.]
De witte stof bevat histologische elementen en slijm.
Brief 2 Tr 33 1177] van 28 Augustus 1708. — A letter from Mr Anthony van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the circulation of the blood
iu fishes, etc., Delft in Holand, August 28, 1708 ; Phil. Trans., vol. 26
for 1708-1709, 1710, blzz. 250-257. [Brief over den bloedsomloop bij de
visschen, enz., 4 fig.]
De studie heeft vooral betrekking op het hart.
Brief 2 Tr 34 [178] van 9 October 1708. — Miscroscopical Observations on the Palates of oxen, etc. By Mr. Anthony van Leeuwenhoek,
F. R. S., Delft in Holland, October 9. 1708 ; Phil. Trans., vol. 26 for 17081709, 1710, blzz. 294-301. [Over microscopische waarnemingen over het
mondgehemelte bij het muddier, 4 fig.]
Histologische studie.
Brief 2 Tr 35 [179] van... 1708 (?). — A letter from Mr Anth.
Van Leeuwenhoek, F. R. S. containing some microscopical observations
on the particles of chrystalliz 'd sugar, etc. and his manner of observing the circulation of the blood in an eel ; Phil. Trans., vol. 26 for 17081709, 1710, blzz. 444-449. [Brief over microscopische waarnemingen over
brokjes suikerkristallen, enz., en over de wijze om den bloedsomloop
bij den aal to onderzoeken, 5 fig.]
Brief zonder dagteekening in het Sept.-Oct. nummer van 1709 van de
Philosophical Transactions verschenen, waarin ook de brief van 22 Nov.,
1707 werd opgenomen. Deze brief, evenals de volgende, kan in het jaar
1708 geschreven geweest zijn, en daarom zal ik hem onder de dagteekening 1708 ? brengen.
De kristallinische vorm van de suiker wordt miscroscopisch onderzocht. De bloedsomloop wordt rechtstreeks op het dier, goed vastgemaakt op een koperen plaat van een glazen gedeelte voorzien, waargenomen.
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upon the Configuration of diamonds : In a letter from Mr Anthony
Van Leeuwenhoek, F. R. S. ; Phil Trans. ; vol. 26 for 1708-1709, 1710,
blzz. 479-484. [Miscroscopische waarnemingen over de gedaante van de
diamanten, 4 fig.]
Evenals voor den vorigen brief, verscheen deze brief zonder dagteekening ; hij bevindt zich in het nov.-dec. hummer van de Transactions van 1709, en kan in 1709 ( ?) geschreven geweest zijn. Brokken
van ruwe diamanten worden hier onderzocht.
Brief 2 Tr 37 [181] van 10 September 1709. — A letter from Mr
Antony Van Leeuwenhoek, F. R. S. to John Chamberlayne, Esq. ; F.
R. S. Containing his Observations upon the Edge of Razors, etc. ;
Delft, sept. 10. 1709; Phil. Trans.,, vol. 26 for 1708-1709, 1710, blzz. 493498. (- Brief bevattende waarnemingen over de snede van scheermessen,
enz •]

Antwoord op een brief gedagteekend Westminster 2 Augustus, en
handelende over de wijze om scheermessen te onderhouden.
Brief 2 Tr 38 [182] van 22 November 1709. — A second Letter from
Mr. Antony Van Leeuwenhoek, F. R. S. to John Chamberlayne, Esq. ;
F. R. S. upon the same subject as the former, Delft, Nov. 22. 1709;
Phil. Trans., vol. 26 for 1708-1709, 1710, blzz. 499-502. [Tweede brief over
hetzelfde onderwerp als de voorgaande brief.]
De microscopische studie van de haartjes met een scheermes afgesneden, kan de insnijdingen laten terugvinden die met de kerven
van de snede overeenkomen ; hetzelfde kon v. L. vaststellen als hij
droge vischspieren met de scheermes had gesneden
Brief 2 Tr 39 [183] van... 1709 (?). — A letter from Mr Anthony
van Lecuwenhoek, F. R. S. containing some misroscopical observations upon the chrystalized particles of silver dissolved in aqua fortis ,
Phil. Trans., vol. 27 (18) for 1710, 1711 and 1712, 1712, blzz. 20-23.
[Brief ever microscopische waarnemingen over de gekristalliseerde
brokjes zilver in sterk water opgelost, 8 fig.]
De verkregen kristallen zijn deze van het zilvernitraat die uit de
oplossing ontstaan. Deze brief diaagt geen dagteek ening ; verschenen
in het n r Jan.-Feb.-Maart 1910 der Philoso p hical Transactions, kan hij
in 1709 geschreven geweest zijn.
Brief 2 Tr 40 [184] van 18 Augustus 1711. — Part of a letter from
Mr. Anthony van Leeuwenhock, F. R. S. to Mr James Petiver, (19) F.
R. S. containing some microscopical observations upon the animalcula in
semine of young rams, Delft in Holland, August 18. 1711 ; Phil. Trans.,
27, 1710-1712, blz. 316-320. [Over eenige microscopische waarnemingen
betreffende de diertjes in het zaad van jonge rammen].

(18) Philosophical Transactions. Giving some account of the present Undertakings, studies and labours of tile Ingenious in many considerable parts of the
World. Vol. 27. For the years 1710, 1711 and 1712. London : Printed for H. Clements
at the Half-Moon and W. Innys at the Princes-Armes, in St Pauls Church-yard:
and D. Brown without Temple-Bar. MDCCXII. (N' 325 van Jan. Feb. March 1710
tot nr 336 van Oct. Nov. Dec. 1712, 555 blz.)
(19) James Petiver, geboren te Hillmorton tusschen 1660 en 1670, plantkundige en entomologist, overleden in 1718.
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dood van den rain ; zij kunnen aldus ook ten mir.ste evenlang, misschien langer, in de baarmoeder van het wijfje voortleven.
Brief 2 Tr 41 [185] van 22 September 1711. — Additional observations upon the production of mites, etc. In a letter from Mr. Anthony
van Leeuwenhoek, F. R. S., Delft, September 22. 1711 ; Phil. Trans.,
27, 010-1712, blzz. 398-415. [Nieuwe waarnemingen over het ontstaan
van mijten, enz. ; 5 fig.].
In het jaar 1711 is v. L. 79 jaar oud ; hij blijft niettemin vol geestdrift voor de studie der natuur ; bij het onderzoek van een haartje op
het lichaam van een mijt schrijft hij « which was such an agreable
spectacle to me, that I cou'd not forbear saying to myself, of what a
wonderful composition is such a small creature, whose whole body is
hardly discernable by our naked eyes ! » De mijten leggen de eieren
op voedende stoffen, en dan ontstaan eerst wormpjes die zich daarin.
voeden. De eieren zijn zeer klein, en door berekening vindt v. L. dat
91125000 mijteneieren to samen de groote hebben van een duivenei.
Schr. beschrijft uitvoerig zijne waarnemingen over het leggen en
de ontwikkeling der eieren van het einde van het jaar 1708 tot Juni 1711.
Brief 2 Tr 42 [186] van 1 Maart 1712. — A letter from Mr Anthony
van Leeuwenhoek, F. R. S. Containing his observations upon the seminal vessels, muscular fibres, and blood of whales, Delft in Holland,
March 1, 1712 ; Phil. Trans., 27, 1710-1712, blzz. 438-446. [Over de zaadvaten, de spierenvezels en het bloed van den walvisch].
Alhoewel de walvisch van zeer groote afmetingen is, zijn de histologische elementen even klein als bij de andere mindere dieren. Sendbrief n r 1 van 8 November 1712 handelt ook over de vleeschvezels bij
den walvisch.
Brief 2 Tr 43 [187] van 12 April 1712. — Some remarks upon the
disposition of the parts, and microscopical observations upon the contexture of the skin of elephants. In a letter from Mr. Anthony van
Leeuwenhoek, F. R. S. Delft in Holland, April 12, 1712; Phil. Trans.,
vol. 27 for 1710-1712, 1712, blz. 518-522. [Aanmerkingen over de gesteldheid der geslachtsorganen en microscopische waarnemingen over den
bouw van de huid bij den olifant, 2 fig.]
Histologische studie.
Brief 2 Tr 44 [188] van 10 Juni 1712. — Some miscroscopical observations upon muscles, and the manner of their production. In a
letter from Mr. Anthony van Leeuwenhoek, F. R. S., Delft, june the
10th 1712. N. S. ; Phil. Trans., 27, 1710-1712, blzz. 529-534. [Brief betreffende de microscopische waarnemingen over spieren, en de wijze
waarop deze ontstaan].
Histologische studie.
Brief 2 Tr 45 [197] van 21 October 1713. — An extract of a letter
from Mr. Anthony van Leeuwenhoeck, F. R. S. dated October the 21th.
1713. Concerning the fibres and , the muscles, etc. ; Phil. Trans., vol.
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spieren, enz., 7 fig. aan den groot-pensionaris Heinsius (21).]
De brief aan IIeinsius geeft een histologisch overzicht over vezels
en spieren van den walvisch en van visschen.
Hierop volgt blzz. 59-61 ! On account of several observations concerning the frame and texture of the muscles, by Mr. Muys (22) of
Franaquer (23), uittreksel uit Journ. literaire, Haag 1714, p. 238, over
het zelfde onderwerp.
*
* *
3e Engelsche reeks.

Deze reeks bevat 15 brieven, (3 Tr 1 van 9 Januari 1720 tot 3 Tr 15
van 4 September 1723).
Brief 3 Tr 1 [236] van 9 Januari 1720. — Observations upon the
membranes enclosing the fasciculi of fibres, into which a muscle is
divided. By Mr. Leeuwenhoek, F. R. S. Translated by Dr. Sprengell,
F. R. S. Delft, Jan. 9. 1720 ; Phil. Trans., 31, 1720-1721, blzz. 129-134.
[Waarnemingen over de vliesjes die de vezels insluiten, waaruit een
spier is samengesteld, 2 fig.]
v. L. herinnert dat hij heeft vastgesteld dat de bloedvaten in de
weefsels dringen zonder bijzondere uiteinden; hij spreekt hier de meening uit dat het vet door de bloedvaten wordt medegebracht.
Brief 3 Tr 3 [237] van 20 November 1720. — Observations upon
the bones and the periosteum, in a letter to the Royal Society, from

Mr. Leeuwenhoek, F. R. S. Delft, Nov. 20. 1720 ; Phil. Trans., 31 for
1720-1721 (24), 1723, blzz. 91-97. [Waarnemingen over de beenderen en
het periosteum, 7 fig.]
Histologische studie, vooral van het periosteum waarvan de cellenlagen en de bloedvaten met behulp van figuren worden beschreven.
Brief 3 Tr 3 [238] van 15 Januari 1721. — Epistola Domini Antonij
van Leeuwenhoek, R. S. S. de osculis, sive spiraculis foliorum Buxi,
item de lanugine Malorum persicorum et cydoniorum. Delphis, 15 Januarii 1721; Phil. Trans., 31, 1720-1721, blzz. 231-234, [Over de huidmond-

(20) Philosophical Transactions. Giving some account of the Present Undertakings. Studies and Labours of the Ingenious, in many considerable Parts of the
World. Vol. XXIX. For the years 1714, 1715, 1716. London : Printed for W. Innys,
at the Princes-Arms in S1 Paul's church-yard. MDCCXVII. (N' 338 van Jan. Feb.
March 1714 tot n r 350 van Oct. Nov. Dec. 1716, 541 blz.)
(21) Antonie Heinsius, Delft 28 November 1641 1- Haag 3 Augustus 1720,
doctor in de rechten, in 167b pensionaris van Delft, in 1689 raadspensionaris der
Staten van Holland.
(22) Wiger of Wyer Willem 1VInys geboren 5 Jan. 1682 te Steenwijk, studeerde
te Leiden, werd hooglceraar te Franeker waar hij de wiskunde, de geneeskunde,
de scheikunde en de plantkunde doceerde, en den plantentuin bestuurde. Hij
publicerde namelijk : Dissertatio et observationes de salis ammoniaci praeclaro
ad febres intermittentes usu, 1716. Hij overleed op 19 april 1744.
(23) De sta g Franeker in Friesland kreeg in 1585 eene hoogeschool, die in
1811 door Napoleon werd opgeheven.
(24) Philosophical Transactions. Giving some account of the present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, in many considerable parts of the
World. Vol. XXXI. For the years 1720, 1721. London : printed for W. and J. Innys,
at the Princes-Arms, at the West Corner of St Paul's Church-yard. 1723. (N' 364
van Jan.-April 1720, tot n r 369 van Sept.-Dec. 14.1, 251 blz.)
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kweeperen, 2 fig.]
v. L. berekent dat een blad van Buxus (of Palma Ceres) 344180 huidmondj es draagt, waardoor ademhaling en uitdamping mogelijk zijn.
Brief 3 Tr 4 [239] van 24 Januari 1721. — Observations upon the
vessels in several sorts of wood, and upon the Muscular fibres of different animals. By the same curious and inquisitive person. Delft, Jan. 24,
1721 ; Phil. Trans., 31, 1720-1721, blzz. 134-141. [Over de vaten in verscheidene houtsoorten, en over de spierenvezels van verscheidene
dieren.]
Een kleine histologische studie, waarin v. L. mededeelt dat hetgeen
soms als c globulen », — hij bedoelt hier zeker cellen, — wordt aanzien,
niets anders is als de openingen waardoor stijgende en horizontale vaten
to samen in verbinding zijn.
De brief waarin de redacteur den schrijver « curious and inquisitive
person » noemt, eindigt met een post scriptum dat nog eens den wetenschappelijken geest van v. L. wel teruggeeft, met de melding dat
de hooge ouderdom eene verontschuldiging moet zijn voor de echte
waarde der beschrevene waarnemingen : « I humbly desire that what
I have here said, may be receiv'd with your usual candour, and that
a favourable allowance' may be made for my great age. A certain gentleman, who was with me some months ago, entreated me to go on in
making observations, adding that the fruit which ripen'd in autumn,
was the most lasting. This is now the autumn of my life, I being arriv'd
to the age of 88 1/4 years, and having committed these observations
to paper in the months of November and December last. D
Brief 3 Tr 5 [240] van 11 April 1721. — Observations on the
muscular fibres of fish. By Mr. Leeuwenhoek, F. R. S. Delft, A pril 11.
1721 ; Phil. Trans., 31, 1720-1721, blzz. 190-199. [Over de spierenvezels
van visch, 7 fig.]
In dezen brief spreekt v. L. weder in den zin van osmotische verschijnselen waardoor de vleeschvezels door de bloedvaten worden gevoed : « This caus'd me to think, that the nutritions juice might circulate in these small vessels, just as the blood does in the veins and
arteries ; and that what the muscular fibres received from them, might
be no more than what the onzed thro' the tunicles of the small vessels,
as I have said of the small vessels in land-animals...». Het overige is
vooral van histologischen aard.
Brief 3 Tr 6 [241] van 27 Juni 1721. — Observations upon the
seeds of plants. By the same. Translated by John Chamberlayne, Esq.
Delft in Holland, 27 June 1721 ; Phil. Trans., 31, 1720-1721, blzz. 200-203.
[Waarnemingen over de zaden van de planten.]
Het water dringt in de zaden door bijzondere openingen, als gevolg
van de drukking van de lucht, hetgeen het opzwellen veroorzaakt.
'
Brief 3 Tr 7 [242 -1 van 21 April 1722. — A letter from Mr Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the muscular Fibres in several animals,
and the Magnetick quality acquired by iron, upon standing for a long
time in the same posture. Delft Apr. 21st. 1722, To the Illustrious Royal

-145Society ; Phil. Trans., 32 (25), 1722-1723, blzz. 72-75. [Over spierenvezels bij verscheidene dieren, en over de magnetische hoedanigheid door'
het ijzer verkregen, door een langdurig verblijf in de zelfde houding.]
Na een korte histologische studie over de vleeschvezels, meldt v. L.
tat het ijzer van het ijzeren kruis van de Nieuwekerk, dat ongeveer 200
jaar vroeger werd geplaatst, sterk magnetisch geworden was. Van dit
verschijnsel wordt geen uitlegging gegeven.
Brief 3 Tr 8 [243] van 1 Mei 1722. — A letter to the Royal Society
concerning the particles of fat. By Mr Van Leeuwenhoek, F. R.S.
Translated from the Dutch by John Chamberlayne, Esq ; Delft, May
1st 1722; Phil. Trans., 32,1722/1723, blzz. 93-99. [Over vetbrokies, 2
fig. ]
De titel leert ons dat Van Leeuwenhoek zijne brieven voort in
het Nederlandsch schreef en aan de Royal Society opstuurde ; de brieven werden dan in het Engelsch vertaald.
Door het smelten van het vet, kan men talrijke adertjes en vliegen
in het vet terugvinden.
Brief 3 Tr 9 [244] van 13 Juni 1722. — Observations upon a
foetus, and the parts of generation of a sheep. In a letter to the Royal
Society, from Mr Leeuwenhoek, F. R. S. Translated from the Dutch
by Dr Sprengell, F. R. S. Delft June 13. 1722; Phil, Trans., 32,
1722/1723, blzz. 151-156. [Waarnemingen over een foetus en de geslachtsorganen bij een schaap ; 5 fig.]
Hier ook wordt vermeld dat de brief nit het Nederlandsch in het
Engelsch werd vertaald.
De waarnemingen gedaan in September 1718 bevestigen dat in de
baarmoeder de vrucht reeds zeer vroeg een zeer volledig wezen, en
niet een vormelooze massa is.

Brief 3 Tr 10 [245] van 7 Juli 1722. — Observations upon the
c allus of the hands and feet, by the same curious gentleman. Translated

by John Chamberlayne, Esq. Delft. July 7. 1722; Phil. Trans., 32,
1722/1723, blzz. 156-161. [Waarnemingen over harde uitwassen op handen en voeten; 3 fig.].
Deze brief volgt in de Transactions dadelijk op den brief van 13
Juni van hetzelfde jaar, hetgeen den redacteur de gelegenheid geeft
v. L. een « curious gentleman » to noemen. De harde uitwassen van
handen ' en voeten worden histologisch, met behulp van 3 flguren,
beschreven.
Brief 3 Tr 11 [246] van 20 November 1722. — De particulis et
structura adamantum. Epistola Domini Antonii Leeuwenhoek, R. S.
Soc. ad Jacobum Jurin (26), M. D. R. S. Secret. Delphis in Hollandia,

(25) Philosophical Transactions. Giving some account of the Present Undertakings, studies and labours of the Ingenious, In man y considerable parts of the
World. Vol. XXXII, For the Years 1722, 1723. London : Printed for W. and J. Innys,
Printers to the Royal Socr-ty( at . e West End of St Paul's Churchyard 1724.
(N 1* 370 van Jan.March 1722 tot n r 380 van Nov.-Dec. 1723, 469 blz.)
(26) James Jurin (1684 t 1750), secretaris van de Royal Society tusschen 1721 en
1727, geneeskundige

--146Nov. 20. 1722; Phil. Trans., 32. 1722/1723, blzz.199-206. [Over kenmerken en structuur van diamanten, 9 fig.]
Miscroscopische structuur bij den diamant ; dergelijke waarnemingen op het mineraal materiaal worden thans zeer dikwijls gedaan; in
veelzijdige vakken der wetenschap blijft aldus v. L. steeds een baanbreker.
Brief 3 Tr 12 [247] van 19 Maart 1723. — De globulorum sanguineorum magnitudine, etc. ex epistola D. Antonii a Leuwenhoek ad
Jacobum Jurin, M. D. R. S. Secr. Delphis 19 Martii 1723 ; Phil. Trans.,
32. 1722/1723, blzz. 341-343. [Over de grootte der bloedlichaampjes].
De laatste brieven verschenen dus in het Latijn, wellicht omdat
zij waarschijnlijk, zooals feitelijk voor de twee laatsten, na v. L.'s overlijden, door doctor J. Hoogvliet werden vertaald.
De secretaris (Jacob Jurin) van de Royal Society heeft v. L. verzocht de afmetingen der bloedlichaampjes te bepalen; de waarnemingen
1

en de berekeningen leiden tot den diametervan
1940
een duim.
Brief 3 Tr 13 [248] van 31 Mei 1723. — De structura diaphragmatis.
Epistola Domini Antonii van Leeuwenhoek, R. S. S. ad Societatem Regiant. Delphis 31 Maii 1723; Phil. Trans., 32, 1722/1723, blzz. 400-407.
[Over de structuur van het middelrif, 7 fig.]
Histologische studie, vooral over de vezels.
Brief 3 Tr 14 [249] van 4 September 1723. — De globulis in sanguine et in vini fcibus. Epistola posthuma Domini Antonii a Leenwenhoek, Societatis Regiar Londinensis, dum viveret, Sodalis dignissimi, ad Jacobum Jurin, R. S. Secr. Delphis in Batavis; Phil. Trans.,
32, 1722-1723, blz. 436-437. [Brief door Hoogvliet uit Delft op pridie nonas
sept. 1723 of 4 september 1723 gezonden : over de globulen van het
bloed en van de wijnmoer].
Zooals blijkt uit den verzendingsbrief, werd deze voorlaatste brief
in het Latijn naar Londen opgestuurd. In den brief wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tusschen de bloedlichaampjes, en de gistcellen van den wijn die door luchtbelletjes vergezeld zijn.
Brief 3 Tr 15 250 van 4 September 1723. — Ejusdem Viri clarissimi ad eundem Epistola posthuma. De generatione animalium, et de
palpitatione diaphragmatis. Delphis in Batavis; Phil. Trans., 32, 17221723, blzz. 438-440. [Brief door Hoogvliet uit Delft met den vorigen
brief gezonden : over het ontstaan der dieren en over de bewegingen
van het middelrif.]
Evenals den vorigen brief, werd deze laatste ook in het Latijn
Haar Londen opgestuurd. Tot het laatste van zijn leven, bleef v. L.
in regelmatige briefwisseling met de Royal Society, zooals het nog uit
dezen laatsten brief blijkt, waarin gemeld wordt dat de secretaris van
genoemde Academie de meening van v. L. verlangt te kennen over het
ontstaan der dieren : v. L. blijft bij zijn theorie, dat evenals de kiem
in het plantenzaad door een meelachtigen voorraad wordt gevoed, ook
de diertjes van het mannelijk zaad in de baarmoeder en in de Fallopehoornen het noodige voedsel voor de verdere ontwikkeling vinden.
k
* *

- 147 Na de dood van Antoni van Leeuwenhoek werden verscheidene
zijner microscopen door zijne dochter Maria aan de Royal Society geschonken. Martin Folkes (27) heeft over deze gewichtige voorwerpen
eene mededeeling in de Transactions laten verschijnen « Some account
of Mr. Leeuwenhoek's curious microscopes, lately presented to the Royal
Society, by Martin Folkes Esq., vice president of the Royal Society. »
Niet alleen worden eenige der toestellen beschreven, maar ook en
vooral worden de bewondering en de eerbied uitgedrukt voor de vele
belangrijke ontdekkingen van den man die aan de Wetenschap zijn
gansche leven onverpoosd had gewijd.
En als men dat belangrijk werk gadeslaat, dan richten zich ooze
gedachten mar Louis Pasteur, van wien Antoni van Leeuwenhoek de
groote voorganger was.

*
Overeenstemming der brieven van de 2 de en 3de Engelsche Reeksen.
Nr
Missive 134
Missive 185
Missive 137
2 Tr 1 [137a]
Missive 138
Missive 139
2 Tr 2 [139a]
Missive 136
Missive 140
Missive 141
Missive 142
Missive 143
Missive 144
Missive 145
Missive 146
2 Tr 3 [147]
2 Tr 4 [148]
2 Tr 5 [1491
2 Tr 6 [1501
2 Tr 7 [151]
2 T r 8 1521
2 Tr 9 [153
2 Tr 10 154]
2 Tr 11 f 155]
2 1 r 12 [1561
2 Tr 13 [157]
2 Tr 11 158]
2 Tr 15 159
2 Tr 16 160
2 Tr 17 161]
2 Tr 18 162]
2 Tr 19 [163]
2 Tr 20 164]
2 Tr 21 [1651
2 Tr 22 [166]

DATUM

TRANSACTIONS

nOLLANDSCH

LATIJN

26..112 170n 22, 659- 672 III 275-294 III 264 280
281 292
295 304
2.
25.12
1700
22 739 746
304-311
320-32;
15. 4.1701 22. 821- 824
28 4.1701 23, 1152-1155
312 345
328 365
21. 6.1701 22, 867- 881
346-354
:366-374
21. 6 1701 22. 903- 907
21. 6.1701 22 899- 903
308 319
293-303
28. 6.1701 22, 786 792
375-378
355 358
2. 8 1701
359-366
379 386
26. 8 1701
367-374
387-394
6 12 1701 23,1137-1140
375-279
395-399
20 12 1701 23, 1141-1143
380 394
400 414
9. 2 1702
415-429
395-408
14. 2 1702 23,1143-1151
409-429
430-452
20. 4 1702
25.12 1702 23.1304-1311
5. 2.1703 23,143o-1443
6. 2.1703 23,1461-1474
3.11.1703 24 1522 1527
4.12.1703 24,1537-1543
8. 1.1704 24, 1535-1537
1. 2.1704 24, 1544-1555
21. 3 1704 24. 1614-1628
22. 1.1704 124,1723-1730
16. 9 1704 i24. 1730-1740
3 10.1704 24 1140-1748
13.12 1704 24 1774-1784
Jan. 1705 (?) 24. 1784-1793
3. 3.1705 24 1794-1797
3. 3.1705 '24,1856-1859
12. 3 1705 25,2425-2432
27. 3 1705 24, 1843-1855
24. 4.1705 24, 1868-1874
April 1705 (? 24. 1906 1917
18 12 1705 .25 2416 2424
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1754) was een oudheidkundige.
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DATUM

TRANSACTIONS

HOLLANDSCH

2 Tr 23 [167 29.12.1705 24, 2158-2163
2 Tr 24 1168 19. 3.1706 25, 2205-2209
2 Tr 25 [169 20. 4.1706 26, 53- 58
2 Tr 26 170 1. 6 1706 25, 2305 2312
2 Tr 27 171] 1706-17071?) 25, 2446-2455
2 Tr 28 172] 18.10 1707 25, 2456-2462
2 'Fr 29 1731 22.11.1707 26, 416- 419
2 Tr 30 174] 6.12 1707 26, 111- 123
26, 126- 134
2 Tr 31 [175]
1708 (?)
2 Tr 32 L176] Juni 1708 26, 210- 214
2 Tr 33 [177( 28 8.1708 26, 250- 257
9.10 1708 26. 294- 301
2 Tr 34 178
26, 444- 449
2 Tr 35 179]
1708 (?)
26. 479- 484
1709 (?)
2 Tr 36 180]
2 Tr 37 181 10. 9.1709 26, 493- 498
2 Tr 38 L182 22 11.1709 26,. 499 - 502
20- 23
2
27
Tr 39 1183 1709 (?)
2 Tr 40 [184] 18. 8.1711 27, 316- 320
2 Tr 41 [185] 22. 9.1711 27, 398- 415
2 Tr 42 ]186] 1. 3.1712 27, 438- 446
2 Tr 43 [1871 12. 4.1712 27, 518- 522
2 Tr 44 [188] 10. 6.1712 27, 529- 534
_
IV
Send b rief 11189] 8.11.1712
Sendbrief 2 [190] 17.12.1712
_
Sendbrief 3 {191] 28. 2.1713
-Sen lbrief 41192] 14. 3.1713
_
Sendbrief 5 [1931 25. 3.1713
Sendbrief 6 L1941 29. 3.1713
Sendbrief 7 [195] 28. 6.1713 28, 160- 164
Sendbrief 8 [196] 30. 6 1713
21.10.1713 29, 55- 58
2 Tr 45 [197]
Sendbrief 91198] 24.10 1713
Selidbrief 10 [199] 22. 6.1714
Sendbrief 11 tot 45
[200 tot 234]
Sendbrief 46 [235] 20.11.1717
9. 1.1720 31, 129- 134
3 Tr 1 [236
3 Tr 2 1. 237] 20 11.1720 31, 91- 97
3 Tr 3 238] 15. 1.1721 31, 231 234
3 Tr 4 2391 24. , 1.1721 31. 134- 141
3 TI. 5 2401 11. 4.1721 31, 190- 199
3 Tr 6 [241 27. 6.1721 31. 200 203
3 Tr 7 242 21. 4.1722 32, 72 75
3 Tr 8 243] 1. 5.1722 32, 93- 99
3 Tr 9 244] 13. 6.1722 32, 151- 156
3 Tr 10 1245] 7. 7.1722 31, 156- 161
3 Tr 11 [246] 20.11.1722 32, 199- 206
3 Tr 12 [247] 19. 3.1723 32, 341 343
3 Tr 13 [248] 31. 5.1723 32, 400- 407
3 Tr 14 [249] 4. 9.1723 32, 436- 437
3 Tr 15 [250] 4. 9.1723 32. 438- 440
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1- 8 IV 1- 8
9- 22
9- 22
23- 37
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38- 43
44- 55
44- 55
56- 62
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63- 70
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71- 83
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Vergadering van 19 Maart 1924

Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION,
bestuurder, Mr. L. WILLEMS, onderbestuurder, en Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren : K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CHULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MuvLDERmANs, Kan. AM.
JOGS, IS. TF,IRLINCK, OMER WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUY-vELDE, Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, JOS. JACOBS,
Prof. K. VAN DE WOESTYNE, Dr. M. SABBE, Juffr. M. E. BEL-PAIRE en HERMAN TEIRLINCK, werkende leden.
de heeren : F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, en E. P. J..
SALSMANS S. J., briefwisselende leden.

*
**
Het verslag over de Februari-vergadering wordt goedgekeurd.

***

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien,
Rijksarchief, Den Haag :
BROM en HENSEN. Romeinsche Bronnen voor den kerkelijk-staat-kundigen toestand der Nederlanden in de 16 de eeuw.
MournysEx. Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit. 6de deel, 1765-1795.
UNGER. Bronnen tot de Geschiedenis van Middelburg in den
landshecrlijken tijd.
JAPIKSE. Resolution der Staten-Generaal van 1576 tot 1609 7 de deel,
1590-1592.
Door de R. Accademia Belle Scienze dell' Istituto di Bologna
Meniorie. Classe di Scienze morali. Serie II. Tomi V_VII : 19201923.
Rendiconto. Serie II, Vol. VII (1922-1923).
Door Dr. M. SABRE, werkend lid :
Briefwisseling van de Gebroeders Verdussen (1669-1672), uitgegeven door Dr. MAURITS SABRE, Conservator van het Museum PlantinMoretus. I. (Uitgave van de « Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen », nr 37.)
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Door den beer TOUSSAINT VAN BOELAERE, vanwege den heer ALFRED
BOGAERD, te Laken :

De volgende werken van den heer BOGAERD :
De 1'Iinnebode. Vroolijk spel in een bedrijf.
Theofiel in d'Olie. Blijsoel in 3 bedrijven.
De Verzocningsengel. Spel in 1 bedrijf.
Boschmeezeken. Dramatisch tooneelspel in 4 bedrijven.
Door slechte dagen. Geprimeerd tooneelspel in 3 bedrijven.
Gestruikeld. Tooneelspel in 3 bedrijven.
De lndringster. Hedendaagsch spel uit het kleinsteedsch burgerleven. 3 bedrijven. (Hs.)
Door de Schrijvers :
La Poesie chez les Primitifs, ou Contes, Fables, Resits et Prover,bes du Rwanda (Lac Kivu) par le R. P. EUG ENE
HUREL des Mission'
naires d'Afrique (Peres Blanes). Bibliotheque-Congo, no IX.
Mayombsch Idioticon, door LEO BITTREMIEUX, zendeling van Scheut
in Belgisch Congo. I-II. Congo-Bibliotheek, no XI.
La Languc Kisonge : Grammaire — Vocabulaire — Proverbes,
_par le R. P. A. SAMAIN, Missionnaire de Scheut au Kasai (Congo Beige).
Bibliotheque-Congo, n o XIV.
Aangekocht : Geschichte der altkirchlichen Literatur von OTTO
BARDENHEWER . IV. Band : Das fiinfte Jahrhundert, mit Einschluss der
_syrischen Literatur des vierten fahrhunderts. 1924.
-It
* *

Voor den Aug. Beernaert=Prijskamp (VII' tijdvak : 1924=
1925) werd ingezonden :
.
BOGAERD (ALFRED) . De Dievegge. Tooneelspel in drie bedrijven.

***
MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1') Geneeskundige Dienst bij het Leger. — Bij brieve
van 3 Maart, verzocht de heer Minister van Landsverdediging
de Academie hem een driedubbele lijst voor te stellen van
burgerlijke geneesheeren, die als ondervragers in het Vlaamsch
zouden kunnen geroepen worden om deel uit te maken van de
Jury belast met het afnemen van het examen A der militaire
geneesheeren (Juni 1924), wat de practische Vlaamsche proef
-betreft.
Werden aangewezen de heeren :
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der Academie,
te Gent ;
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Dr. SANO, besthurder der Kolonie, te Gheel ;
Dr. TERLINCK, te Brussel.
2°) Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. — Brief
van 8 Maart, waarbij de heer Minister van Wetenschappen en.
K.unsten de Academie verzoekt hem onverwijld een aanvullende lijst te laten geworden van candidaten buiten de Academie, voor de Jury van den wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde, 15de tij dvak : 1921-1923.
Worden bi) geheime stemming aangeduid de heeren : LODE
BAEKELMANS en K. VAN DEN ()ENTER, letterkundigen te Antwerpen, en FIRMIN VAN HECKE, letterkundige en onderbestuurder
.aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSItN.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en
Bibliographie. -- De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der
Commissie, brengt verslag nit over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden :
Waren aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter,
K. DE FLOU, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. Dr. MUYLDERMANS,
Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEms, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Di. L. GOEMANS, Dr. M. SARRE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Mededeeling door Dr. M. SABBE over Nieuwe elementen
voor de Biographie van Jan van Boendale, door A. J. GORIS

(Antwerpen).
De heer Sabbe deelt een en ander mee uit de onderzoekingen van den heer Goris over het leven van Jan De Clerc of Jan
van Boendale. De geboortedatum zou, naar den heer Goris,
een tiental jaren later moeten geplaatst worden dan tot hiertoe
-aangenomen werd, d. omstreeks 1290, en onze Jan de Clerc
is zeker niet gelijk te stellen met een Jan van Boendale, van
Wien het afsterven in 1365 in de rekeningen van de stad Leuven vermeld staat. De Commissie benoemt eene jury van drie
ieden, de h.h. Sabbe, De Mon en Willems, om verslag uit te
irengen over het werk van den h. Goris met het oog op een
gebeurlijk opnemen in de Verslagen eat Mededeelingen.
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het
Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS brengt verslag uit
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig de heeren : Kan. AM. Joos, voorzitter,
Kan. Dr. MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Dr. G0EMANS, OMER WATTEZ, E. H. JACOBS, Prof. VANDEVELDE, Prof.
Dr. VAN PUYVELDE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris..
Aan de dagorde staat :
De T 7 aktaal voor het Onderwijs in de bouwkundige Archeologie. — Lezing door Prof. Dr. VAN PUYVELDE.
Spreker legt aan de vergadering een lijst van Nederlandsche
vaktermen voor, betreffende het bouwvak, en hoof dzakelijk
opgesteld met het oog op het onderwijs in de oudheidkunde.
Naar zijn inzicht heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie uitstekend wTerk verricht, door een reeks vakwoorden uit
te geven, betreffende verschillende ambachten. Doch deze lijsten zijn bijna uitsluitend van belang voor de taalkunde. Voor
het practisch onderwijs zijn zij niet geschikt. Een leeraar vindt
er te veel en te weinig. Men heeft er het goede en het minder
goede door elkaar moeten geven; de algemeen gebruikte termen
vinden er naast de dialectische en verouderde woorden eene
plaats. Voor het Onderwijs is het noodig dat de beste term
uitgekozen wordt om elke zaak te benoemen en dat elke term
voor een enkel begrip wordt voorbehouden. Spreker heeft het
beproefd voor zijn eigen gebruik, bij zijn lessen in de archeologic, tot een oordeelkundige vastheid bij het gebruiken van de
bouwkundige vaktaal te geraken; iets waarin nog veel verwarring heerscht, ook bij de vakmenschen in Holland. De heer Van
Puyvelde bespreekt uitvoerig de wjjze waarop men tot die
vastheid geraken kan, en verzoekt de Commissie enkele van
zijne voorgestelde vakwoorden te toetsen.
Aan dit verzoek wordt voldaan. De leden bespreken enkele
dialectische benamingen, door den heer Van Puyvelde opgegeven, met het oog op de beteekenis welke men in hunne
streek aan deze benamingen geeft.
Spreker zal aan al de leden eene lijst van vakwoorden doen
geworden ; zij zullen trachten te weten welke beteekenis deze
woorden in hunne streek hebben ; ook of daar andere uitdrukkingen voor bestaan.
In de Meivergadering zullen zij hunne bevindingen daarover mededeelen.
De vergadering wordt te half een gesloten.

***
DAGORDE.
1°) Lezing door E. H. J. Jacobs : In welke mate wordt een
.7,01kstaal in den looP der tijden gewijzigd? (Zie blz. 163).

Nieuwe elementen voor de biographie
van Jan van Boendale
door J. A. GORIS
Een byna systematisch herhaalde fout by de meeste Antwerpsche geschiedschrijvers, is het verwaarloozen van de bronnen van andere archieven dan de Antwerpsche. Hadde men die
lout vermeden, dan ware het ons nu niet gegund zekere gegevens, die de algemeen-aanvaarde Boendale-biographie in de
war helpers, naar voor te brengen. Ze verleenen ons de gevaarlyke eer een debat, dat sedert de uitvoerige uiteenzettingen
van K VAN EVEN, P. GJNARD, J. A. ALBERDINGK THYM en
F. H. MERTENS in Dietsche Warande van 1858 als besloten
werd beschouwd, te heropenen.
1. Van Jan van Boendale of Jan de Klerk vveet men, buiten
zyn werk om, nogal heel wat of voor wat zyn leven en bedryvigheid betreft (1). Op den strijd der identificeering Boendalede Klerk, komen we niet terug, die is uitgevochten, evenals
het verward tornooi rond de dichters Niclaes de Klerk, Deckers,
de Decker, die de zeventiendeeuwsche onbekendheid met de
middeneeuwsche dichters in zyn plaats had geschoven.
JAN-FRANS WILLEMS, die feitelijk Boendale ontdekte, gaf
voor het eerst een jaartal op voor de geboorte van den dichter :
by schatte ± 1280 (2). Die gissing steunde op nogal zwakke
gronden. : 1° de Brabantsche Yeesten zyn eerst in 1350 voltooid
en de literaire werkzaamheid van een meer dan 70 jarig man is
volgens WILLEms te betwijfelen, 2°, en dit argument is van
Dr. DE VRIES, in 1325 spreekt Van Boendaele herhaaldelyk zyn
lezers aan als « kindre », dus hy was, zegt DE VRIEs, minstens
45 jaar oud om zich zoo iets welvoeglyk te kunnen veroorloven.
Het eerste argument is niet meer dan een gedienstige
hypothese, waar tegenover wy er een andere mogen opzetten.
Het tweede werd door J. A. ALBERDINGK THYM voorloopig ontwricht waar hy objecteerde dat Boendale « buiten alien twyfel
tot den geestelyken stand behoorde » (3). Hy kon dus reeds
zeer jong van mvn « kindre » spreken.
Gelyk WILLEms, steunt THYM hier denkelijk op de patente
vertaling van het XIV' eeuwsche « clericus » door « geestelyk
persoon ». Men bracht uit Der Leken SPieghel citaten aan om
dit te be wyzen. Fen dat definitief lykt liep men voorby. Waar
Boendale aanmaant tot beleefdheid tegenover de priesters en
geestelyken zegt hy :

— 154 —
Ghi suit u altoos Baer toe keren
dat ghi papen ende clercken suit eren
ende algader also voort
datter kerken toe behoort. (III, c. 4. v. 24-26).
De clercken schynen hier dus, na de papen, wel degelyk
tot de kerkelyke hierarchie te behooren.
Evenwel zyn er in Der Leken SPieghel zelf tal van bewyzen, dat Boendale het woord clerc niet uitsluitend in (lien
zin gebruikt, maar wel gewoonlyk in een gansch anderen. Naar
clerc niet is gebruikt sAgmen met paap, in een verband dat
duidelyk wyst op het geestelyk element, daar is dit woord te
interpreteeren door de tweede beteekenis die Verwys en Verdant
er aan hechten, namelyk die van geleerde, iemand die zich met
wetenschap bezighoudt. Heel het hoofdstuk dat van Boendale
wydt aan « lettren ende clergien » in Der Leken SPiegltel
(III, 14), spreekt in dien zin. In hetzelfde werk, zie verder
Boek 11, c. 23 : Hoe Jhesus disputeerde jeghen die grote clerke,
en c. 24 : Hoe Jhesus ter scolen was gheset ende hoe hi die
grote clerke verwan.
In den ouden tyd, zegt hy, waren de prinsen er op wit
« wise clerke te hebben bi hin » (III,14,vs 243). Verder is er
spraak van « die wise clerc Aris'toteles » (III, 14, vs. 232).
Gedurig stelt hy « clergie » tegenover de onwetendheid van
den « pueren leken man » (III, 14, vs. 250). Wel is de hoogste
trap van clergie de Theologie, maar in de beschryving die hij
geeft van de werkzaamheid van den clerc, herinnert niets
aan iets dat geestelyk zou zyn. Boendale, die heel prat is op
zyn geleerdheid, zet niet den geestelyke tegenover den leek
van die dagen, wel den ongeletterde tegenover den intellectueel.
Dat klopt ten andere met den byna pedanten eerbied dien hy
voelt voor al wat geschreven is. Gedurig refereert hij naar zyn
bronnen. Het is een opvolging van citaten en verwyzingen : dat
seit Sint Jan (I, pr. vs. 33), also ment wel bescreven vint (I, 1,
vs. 44), ick hebbe ghelesen (I, 3, vs. 33) seit dat Latyn (I, 3,
vs. 47) also is bescreven vant (I, 12, vs. 68) enz. enz.
Wil men nu een aanneembare en eenvoudige reden zoeken
waarom Jan van Boendale uit Tervueren, te Antwerpen de klerk
werd genaamd, dan was het niet omdat hy een geestelyke was.
Want het is my niet gebleken hoe men de aanwezigheid van een
geestelyk persoon, al ontving hy dan ook maar de mindere
ordens, kan verklaren in het stadsbestuur. Ziet men, zelfs in
de XIV' eeuw, een geestelyke belast met het heffen van den
tot op de jaarmarkten, met de inspectie van de stadsgebouwen,
daarby gedurig op reis en bekleed met de andere functies die
Jan vervulde? Zonder analogische voorbeelden is die stelling
niet te aanvaarden. Te meer daar Jan van Boendale voor zooveel
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geweten is, in het archief van de 0. L. Vrouwekerk van Antwerpen wel voorkomt, maar nooit met de vermelding van zyn
geestelyken staat (4).
Ten tweede werd hy ook niet de klerk genaamd omdat hy
de stadssecretaris by uitstek zou_ _geweest_ zyn. Jan was een
setrepenkterk 137k- er een zeker aantal waren. Hoeveel schepenklerken er waren kan men niet bepaald vaststellen, maar er
v,aren er verscheiden (5).
Dus werd hy bygenaamd de clerc omdat hy nu eenmaal de
geleerdste was onder zyn gezellen, de intellectueel, de dichter
by uitstek, de man die meer dan al de andere clergie bezat.
Daarom was hy niet Jan van Boendale, maar wel de geleerde,
dL dichter, id est de clerc (6).
Zoekt men nu een verklaring voor het feit dat Jan zyn
lezers in 1325 als myn « kindre » toespreekt dan kan gelden,
dat Jan steeds met groot medelyden staat tegenover de leken,
de ongeleerden, de niet-clercen. Het is daarby een dichterlyke
vryheid, die wel meer dan een poèet zich veroorloofd heeft.
Maar Jan had te zeer het bewustzyn zyner superioriteit dan
dat hy het kleine yolk dat zonder de clergie « soude leven als
e e » (III, 14, vs. 5), niet genegen zou toegesproken hebben
met dezen evangelischen « Kosenahm ».
Met dit al blykt dat de geboorte-datum van de Klerk een
gissing blyft van J. F. WILLEms die, wy zullen het verder
zien, niet meer bestaansreden heeft dan een ander cyfer, dat
'dien geboorte-datum tier jaar nailer schuift.
2. Verder wordt als een zeker feit beschouwd dat Jan de
Klerk in 1302 nog niet in dienst der stad was. Als bewys voert
men aan een charter van dien datum voor Antwerpen onderteekend door Jan de Scarfhundere. Al is dit geen doorslaand
argument, vermits er meer dan een klerk was, toch staan wevoor al wat voor 1312 komt voor een absoluut gebrek aan bronnen. Een groote waarschynlijkheid pleit er echter voor, dat
Jan van Boendale niet lang voor dien tyd in dienst der stad
kwam.
3. Naar een citaat uit Papebrochius (7) wordt er beweerd
dat Jan van Boendale in 1312 deelnam aan de Antwerpsche
afvaardiging naar de Statenvergadering te Tervueren, na den
g ood van hertog Jan II van Brabant. Een Antwerpsche schepene (( ivit Furam cum Joanne de Clerck ad Statuum conventum ».
Papebrochius vond dit gegeven blykbaar in een oude stadsrekening. Op het Antwerpsch Stedelyk Archief berusten noggedeeltelyke zeventiendeeuwsche copyen van veertiendeeuwscherekeningen lyk deze.
Een eerste nieuw gegeven vinden we in een dergelyk ex-
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tract uit de stadsrekening van 1313, die tot nog toe onvermeld
bleef. De copy is gemaakt, naar het geschrift te oordeelen, in
het midden der XVII' eeuw. Wat ons aanbelangt luidt :
Item Jan den Clerck dat hi voer over die Scelt te Melsene tot
den balju om onser portren guet wille (8).
Het is dus buiten twijfel dat Jan de Kierk in 1313 reeds
in dienst der stad was. Maar hoe oud Jan toen was, zegt ons
geen enkel vast gegeven. Was hy toen een kort eind in de
twintig ofwel rond of over de dertig ? Ik opineer voor een jeugdigen Jan van Boendale en stel voor zyn geboorte-datum te
verleggen naar ± 1290. Het feit dat hy in 1312-13 kierk, (i. e.
-een der schepenklerken was), acht ik even waarschynlyk voor
een twintig a 23 jarig gestudeerd man als voor een dertigjarige.
Zelfs, ware hy, tegen alle waarschynlykheid in, een geestelyke
geweest, en had hy dus een langeren studietyd moeten doormaken dan een leek, dan bemoeilykt dit nog in niets onze
bewering.
4. In het dienstjaar 1324, (de rekeningen van Antwerpen
loopen van St. Martens-dag tot St. Martens-dag), moest Jan de
Rlerk niet min dan tienmaal de baan op naar Brussel, naar
St. Niklaas, naar Brugge, naar Leuven en naar Gent (9). Een
,andere rekenpost vertelt ons hoe Jan een oog hield op het optimmeren der logien voor de lakenhal in de beide reeds
bloeiende markten (10). Hy hief daarby nog den markttol en
'beheerde ook de hallen (11). In al de diesbetreffende rekenposten
wordt hy genoemd Janne of Jan den Clerc. Hy wordt ook voor
.(( sinen clercscaPe » betaald. Die benaming klopt met den naam,
i-clien Jan zich zelf geeft in den aanhef \, an Jan's Teestye :
die gruetic Jan, gheheten Clerc
wander Vueren gheboren.
Boendale heet men mi daer
Ende wone tAndwerpen nu
Daer ick ghescreven hebbe menech jaer
Der scepenen brieve, dat seggic u.
Een enkele maal komt de naam Boendale officieel voor en
'dan is by toch vergezeld van het predikaat clericus : in een
oppergewysde van den abt van Villers, van 12 October 1336,
lezen wij « Quas quidem exPensas et emendam comParen'te
coram nobis discreto clerico Johanne dicto de Boendale, procuratore dicti opidi... (121.
Anno 1343 treedt hy op als getuige by het verlyden van
een acte ter aanvrage van den bekenden Duitschen koopman
H. Sudermann, en weer is er sprake 'van « Johanne, dicto
,clerico » (13).
In 1358 is zyn naam officieel nog identiek gebleven. In een
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oorkonde door J. F. WILLEMS aangehaald teekent hy voor Antwerpen (( den XiI1 dach van septembris int jaer [13]LVIII »
als « Johannes de clerc van der scat » (14).
5. Tot daar gaat alles wel. Maar in 1853, komt de Leuvensche archivaris E. VAN EVEN aandragen met een nieuwe vondst
nit de stadsrekeningen ‘an 1365 aldaar :
De derde woke van September : vander doet van Janne
van Boendale van V stuvers 's jaars — XXXII stuvers
payements
Die 32 stuivers werden toegekend aan hem die het eerst
het bericht bracht van het afsterven van een rentehouder op
eenig stadsgoed. Fen groote waarschynlykheid pleit er voor dat
deze Jan van Boendale Jan de Klerk zou zyn. Immers, het is
zeer goed mogelyk dat Jan van Boendale, die te Tervueren by
Leuven geboren werd, een rente bezat ten laste van Leuven.
Er ging veel stof op rond deze bewering. P. GINARD, K VAN
EVEN, F. H. MARTENS en last not least J. A. ALBERDINGK
THYM traden in het kryt (15). Ilet slot was dat algemeen aanvaard werd, het commentaar van E. VAN EVEN op de twee regels
uit de Leuvensche stadsrekening : Jan de Klerk alias Jan van
Boendale stierf in 1365. Men besloot : was Jan de Klerk rond
1280 geboren dan stierf hy dus 85 jaar oud, en was hy in 1358
dus op 78 jarigen ouderdom nog voor stadszaken op reis naar
St. Winoxbergen, ter abdy.
Laat men hem, naar ons voorstel, geboren worden rond
1290, dan wordt de reis waartegen objecties geopperd werden,
waarschynlyker voor een + 68 jarige. Het nieuwe argument
dat wy aanvoeren om deze stelling te rechtvaardigen, verschuift
den sterfdatum van Jan van Boendale weer in het onzekere, en
geeft een steun aan onze hypothese omtrent den geboortedatum.
6. In de Inventaire des comptes en rouleaux van de Chainbres des ComPies de Flandre et de Brabant, door HUBERT NiLIs
(Brussel, 1914) van het Algemeen Ryksarchief van Brussel, yinden we de volgende vermelding :
2222-2223. Deux comptes de Jean, clerc de la ville, de
depenses faites pour reparations au Vleeschuis d'Anvers appartenant au comte de Flandres, de 1367 (FL.).
Vooreerst dient opgemerkt dat de tweede rolrekening niet
slaat . op het Vleeschhuis maar wel op het Steen.
De eerste van deze twee rekeningen is voor onze bewysvoering van groot belang. Zy leert ons dat, in het jaar 1367, Jan
van Boendale zyn dienst nog waarnam te Antwerpen, wat dus
in tegenspraak is met de stelling van E. VAN EVEN die zyn
sterfjaar twee jaar vroeger stelt.
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Deze twee rekeningen maken deel uit van de belangryke
reeks rolrekeningen die het Algemeen Ryksarchief bezit. Lyk
de meeste veertiendeeuwsche officieele rekeningen zyn het lange
smalle stukken gerold perkament. Te klein om opgerold te
worden, lyk de gewone rolrekeningen die soms zeer lang zyn,
werden deze twee in kleine vouwen geplooid. De buitenkant
draagt dan lyk by de andere rekeningen een korte aanduiding
van wat de rekening behelst. Wy laten hier de copy van de
eerste rekening betreffende het Vleeschhuis, volgen :
Dit syn die coste die betaelt syn van den vleeschuise Tantwerpen
van dat minen here van Vlanderen toe behoerde te betalene
daer die stat van Antwerpen dat weder deel of betaelde over
ghegheve bi Johannes der stat clerc vorschreven.
In den iersten Gielise Caloerse van dickene van xviii .1A dachueren des daeghs xii gr. witte. maken xviii gr. witten.
Item Janne Nouth die oec decte van xviti % dachueren daeghs
viii gro. witte maken xi' s. nu d. gro. witte.
Item Janne van Ackeren haren dienre van xviii % daghueren
daeghs vi gr. witte maken x s. ii d.
Item van iltim ende it° groeten tichelen die Vranke Hoier
leverde elc it iii st. gro. vlamsch maken xi' s. vii d. gro. vlams.
Item iie ende xxvi % vanelen stic d. payements maken Lvi gro.
witte ende xxx d. payements.
Item xxxv vorsten stic. j. eng. vlam. valent xi gro. ende ii
eng. vlam.
Item Liedekerken ende Colen Gheraerds dat sy daer tichelen
calc ende zavel menden van xxxiii % vaerden met haren kerren elke vaert vi s. payements maken L gro. witte ende xii d.
payements.
Item van XV sacken calx elken sac viii gr. witten maken x s.
gr. . witten.
Item te Zeghers Cupers ii 6xLv eyckene latten elc hondert xx
gro. vlam. maken. L gr. vlams payements par. iiii [?]
Item van ii vademen kempens zeels iiii vademe bastoens zeels
en viii vademe camanden ill gr. vlams.
Item van .j. sperre .j. gr. vlam.

vie { ?-]
h.
Op het verso : De coste gheleit an mines heren huse tandwerpen
ghereken I, ter radeninghe Lxvii.
8. Men weet dat de graaf van Vlaanderen, Lodewyk van
Male, sedert 1358 Antwerpen in zyne macht had. zyn rentm eester zond hem elk jaar een uittreksel der stadsrekening
waarin grosso modo de uitgaven en inkomsten der stad werden
1..,erubriceerd ( 1 6) .
"net Vleeschhnis waarvan hier sprake is werd op bevel van
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den Hertog van Brabant, anno 1250, aangelegd. Toen het te klein
werd bevonden, ventte men ook in andere lokalen. In 1290
ilroeg de hertog Jan I het recht der Vleeschhal over aan de
stad (17). In een rentmeestersrekening van enkele jaren later dan
het aangehaalde stuk vinden we de regeling in zake de openbare
gebouwen - bevestigd : « Dits den cost vanden Vleeschuyse tantwerpen fe vermakene bi bevelene tsheren van den Gruuthuyse
ende daer af de staff van Antwerpen al doergaens dwederdeel
al gheldt » (18). Hetzelfde was dus reeds in 1367 in zwang.
Wij meenen pier te doen te hebben met een handschrift van.
Tan van J3oendale zelf. Het is een klein stuk onregelmatig gesneden perkament waarvan enkel de linkerkant recht afgesneden
is. De rechter kant loopt schuin af naar links in een punt. De
aanduiding van den datum en het doel op het verso zyn van
een andere hand. Vermoedelyk diende deze rekening evenals
die over de onkosten aan het Steen( die van dezelfde hand is
en samen met de eerste opgerold en bewaard werd), tot samenstelling van de rekenposten der rekening van den rentmeester.
johannes deser stat clerc, die reeds in 1324 het toezicht had
op de hallen, heeft hem de onderhavige rekeningen voorgelegd
die hy begrypt in zyn eigen rekening van dat jaar. Inderdaad,
wy vonden de vermelde onkosten opgenomen in de rekening die
getiteld is : Dit es de rekeninghe Marten Monds, rentmeester
miins heeren ende vrouwen van Vlaendre in AndwerPen
met dat daertoe behoert van alien den renters die hy
daer ontfanghen heeft van Sente Jans daghe Baptist midden
Somers alsmen screef MCCCLXVI tote sente _fans daghe baPlisle midden somers daer naest volgende als men screef
MCCCLXVII den houden scilt over XVII groten gherekent ».
Daarin treffen wy den correspondeerenden post aan in deze bewoordingen: Item van coste dit jaer anden Wleeschuus ghedaen
als van dat minen here ende minre vrouwen van Vlalendere toe
behoerde te doen daer de stadt van Antwerpen ghelikke cost
der ieghen betalen moeste II 1. xv s. vlaems groeten 2 miters
Talent III houden groten (19).
Bij de data in voorgaande citaten begrepen hoeft volgend
commentaar. De datum « sente Jans daghe baptiste midden
somers alsmen screef MCCCLXVI » is te vertalen door 24 Juni
1366. Welke styl de kanselary der graven van Vlaanderen ook
gebruikie (het was de facto de kerststyl) het blyft stellig dat
de veranderingen en herstellingen door Jan de Clerk nagerekend
gebeurden tusschen 24 Juni 1366 en 24 Juni 1367. Terwyl het
door K VAN EVEN aangegeven sterfjaar 1365 is.
Bij navraag bleek dat de stadsrekening waaruit E. VAN
EVEN zijn berucht citaat nam, loopt van begin Oogst 1365 tot
begin Oogst 1366 (20). Dus stierf de bedoelde Leuvensche Jan
van Boendale in September 1365, vOOr « de derde weke ». Ver-
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warring is dus niet mogelijk. Een jaar na de vermelding van
Leuven is Jan de Clerc nog werkzaam.
Een bizonderheid die pleit voor den Antwerpschen oorsprong van het afgedrukte document is het feit dat de taal stellig niet West-vlaamsch is,, gelyk die Ivan den rentmeester.
Johannes schrijft « Vleeschuise n en op het verso zyner rekening
teekent de West-vJaming aan « an mines heren huse ». Johannes
schryft Antwerpen en de rentmeester schryft Andwerpen? Toch
weze opgemerkt dat in zyn werken Boendale, of zyn copist,
gewoonlvk Andwerpen schryft.
9. De tweede rekening gaat over herstellingen aan het
Antwerpsche Steen. Zy is van dezelfde hand als de vorige en
luidt aldus
Dit es dat die steen Tantwerpen heeft ghecost te verdeckene.
Erst Janne Scat den deckere van ix daghen daeghs xi' groten
witte maken ix houden groten witten.
item Peteren Leennen den deckere van x daghen daeghs xi'
grote witte maken x houden grote witte.
Item Clause van Valkenborch haren dienre van x daghen daeghs'
vI groten witten maken vi houden groten witten.
Item Zegheren de cupere van latten xiii groten vlams.
Item van II' latysers ende van andere yseren naghelen vii
groten witten.
Item van veerne calc ende stene van x vaerden elc vaert vi s.
payements maken xv groten witten,.
Item van VIII sacken calx elken sac viii groten witten maken
v. s. Hi' d. groten witten.
Item van Ix' tichelen III s. groten vlams.
Item noch van tichelen ende van quarelen xx groten vlams
Vna.
Het Steen dat als gevangenis dienst deed en wiens opbouw
tot de vroege Middeleeuwen opklimt, stond van rechtswege onder
het bewind van den burggraaf. Het recht gevangenissen te
stichten was naar Mertens en Torfs alleen den Souverein eigen.
Toen, na het vredesverdrag van Ath van 4 Juni 1357, het bezit
van Antwerpen uit de handen van Wenceslaus in die van de
graven van Vlaanderen overging kregen die by uitzondering dit
recht niet over (21). Het werkt dan wel lichtelijk verwarrend
te zien, dat de graaf van Vlaanderen deelt in de kosten van
het herstellen en onderhouden der gevangenis. Uit de rentmeestersrekening van 1367-1368 citeeren we :
Item den costen gIiedaen dit jaer ande rudder camer van der
vanghenisse tandwerpen die al te vallen zoude hebben had men
niet geholpen twelcke minen here van Vlaendren beval selve
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bi monde den rentmeesteren te doen makene van al vi xxiii d.
gr. viams.
Item de coste vander voers. vanghenisse te doen deckene die
de grote wint ontdecte sedert dat de ruddercamere volmaect
was van desen xxxvii s. iii gr. viams (22).
Het zelve bewys als betreffende het Vleeschhuis, vinden
we voor het Steen in de rentmeestersrekening van 1366-1367,
wat te meer de aangegeven data der werkzaamheid van Jan
de Clerc bevestigd :
Item van costen ghedaen anden Steen tandwerpen xxv s. II d.
groten vlaemsch valent xi' s. VII d. houden (23).
10. De volgende besluiten durven wy uit al het voorgaande
trekken :
l e Er bestaat geen ernstige reden om het jaar 1280 als
geboorte-jaar van Jan van Boendale te aanvaarden. Gezien de
bezwaren (de hooge ouderdom van den dichter voor de reis
naar St. Winoxbergen) is 1290 als vertrekpunt voor de biographie van Ian van Boendale verkieselyker.
2° Jan de Klerk was geen geestelyk persoon, maar wet in,
zyn eigen oogen, by uitstek een geleerde met sociale verplichtingen uit Bien hoofde.
3° In 1366, na den 24 Juni, was Jan de klerk nog in dienst
van de stad Antwerpen. Dus is de verklaring van E. VAN EVEN,
over een passus uit een Leuvensche stadrekening onjuist en
kennen we voorloopig den sterfdatum van Jan van Boendale
niet.
4° In de twee rekeningen die hierboven werden afgedrukt
bezitten wy, naar alle waarschynlykheid, de eenige gekende, zy
het dan ook administratieve, autographen van Jan van Boendale (24).
• Antwerpen, Februari 1924.
J. A. GORIS.

NOTA'S
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Dr. M. DE VRIES, der Leken Spieghel, I, Leiden 1844.
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DINGK THYM, B. VAN EVEN en F. H. MERTENS over het sterfjaar
van Van Boendale naar aanleiding der vondst van E. VAN EVEN.
P. GtNARD in het Taelverbond van 1853, Jan Boendale gezegd Jan de
Clerck van Antwerpen, bl. 28-31, 35.37, 45-54.
SNET,T,AERT, Jans Teesteye (Nederlandsche gedichten uit de XIV e eeuw)
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5. Zie GI HARD, 0. C.
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cfr Inferno XV, 106 en VII, 46.
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ad Statuum conventum, XIII libras et stuferos X. »
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1857.
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matten, van lakenen ende van riede daer die logie met ghedecht was
ende vanden tolle te wachtene in beide de maercte ende van seghelwasse ».
11. ibidem p. 55. « Item Janne den clerc van sinen clercscape ende
van der hallen... xxxvL. »
12. MERTENS en TORPS, Geschiedenis van Antwerpen, I, 610. AntNix erpen, 1845.
13. GENARD, 0. C blz. 51.
14. In de inleiding van « Van den Derden Eduwaert ».
15. Zie het volledig relaas van dien stryd in Dietsche Warande.
1858, 303-321.
16. Die rekeningen zyn eveneens voor een deel der
e eeuw bewaard in de reeks der Comptes en rouleaux. Het zyn de nummers
2190-2218
17. MERTENS en 'PORES, 0. C. I, 315.
18. ALGEMEEN RYKSARCHIEF, Brussel. Chambre des Comptes, Comptes en Rouleaux, carton 150. Rekening van 1376.
19. Ibidem, carton 138, No 18. Recette d'Anvers 1366-1367. Na het
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op de rollen zelf. Om de opzoekingen te vergemakkelyken heb ik die
orde aangenomen. De cartons zyn de doozen waarin de rolrekeningen
worden bewaard. Het nummer dat volgt is op de rekeningen zelf geplakt.
20. Hier weze onzen dank betuigd aan den heer M. DIE-u, archivafis van Leuven, die ons bereidwillig de noodige inlichtingen verstrekte.
Het citaat van E. VAN EVEN is genomen uit register 1084 die loopt over
1365.1366.
21. o. c. I, 613.
22. ALGEMEEN RYKSARCHIEF, Brussel, Chambre des Comtes, Comptes en rouleaux, carton 138. No 19.
23. ALGEMEF,N RYKSARCHIEF, Brussel. Ch. des Comptes, Comptes
en rouleaux. Recettes d'Anvers 1366-1367, Ne 2190.
24. Te deser gelegenheid weze vermeld dat het ms. bewaard in
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Werd de Volkstaal gewijzigd in den
loop der tijden
door JozEF JAcoBs, werkend Lid der Academie.
Uit onze twee studien in 1922 alhier voorgedragen weten
we beslist welk aandeel de volkstaal of de gewone omgangstaal heeft gehad in het tot stand brengen van de zoogezegde
Mnl. schrijftaal. Tevens zijn we tot de bevinding gekomen, hoe
juist soms, maar ook hoe onnauwkeurig vaak en antiphonetisch
de volkstaal daarin werd voorgesteld, en bijgevolg hoe lastig
het is de echte volkstaal uit die schrijftaal te onderkennen.
Uit lien hoof de dus is het gewenscht, dat we een haast
onieilbaar criterium bezitten om de schifting der Mnl. schrijftaal behoorlijk te kunnen doen. Dit criterium nu kan de studie
over de evolutie der volkstaal door de middeleeuwen been ons
leveren, studie Welke thans heel goed mogelijk is, vermits we
met de kennis van de moderne volksspreektaal talrijke elementen in de Mnl. schrijftaal dadelijk kunnen achterhalen,.
Hetgeen ons daarenboven nog aanzette om de evolutie, d.i.
.den ontwikkelingsgang der dialectische taal in de middeleeuwen
te bestudeeren was o. a. het bekend feit dat de schrijftaal der
letterkundigen en der ontwikkelden van ± 1365 af overal zoo
logisch en consequent is geworden : de spelling is regelmatiger,
de dialectische vorm is op alle plaatsen van een akt dezelfde,
de woordenkeus staat vaster, de sandhiverschijnselen zijn min
talrijk en min verrassend lijk dat van af de 15' eeuw vooral
zichtbaar wordt. Wij hadden lang gedacht, dat de volkstaal,
waar die schrijftaal misschien maar de phonetische wedergave
van was, rond die jaren gewijzigd d. i. meer beschaafd was
geworden, of dat een voornaam dialect op een ander belangrijken invloed had geoefend, of dat uit een politiek of economisch sterk middenpunt, als Antwerpen b.v., een ingrijpende
kracht op de spreektaal der omstreken was uitgegaan. Maar
oft- onze voorgaande studien is reeds gebleken, dat de wijzigingen in de Mnl. schrijftaal het werk zijn van het onderwijs,
Nan de letterkundigen, van de gemeenschap, die een algemeerier wordende schrijftaal van noode had
.
Onrechtstreeks kunnen we dus hieruit afleiden, dat die verzorgde teksten met algemeener taal en spelling, hoe dichter zij
tot de jaren 1500-1600 komen, al langer hoe minder de eigenlijke
volkstaal weergeven, indien ten minste daarnaast de volkstaal
in dezelfde mate niet is gewijzigd geworden. Welnu, hoe meer
we over deze laatste onderstelling nadenken, hoe meer we tot
de overtuiging komen, dat het eigenlijke dialect van de vroegste
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middeleeuwen of tot ± 1550 nagenoeg hetzelfde is gebleven,
en dat, zoo we onze moderne dialecttaal, enkele klanken daargelaten, nog gaaf terugvinden in letterkundige producten uit de
16-e en de 17' ' eeuw, er geen enkele reden bestaat om hetzelfde
vocalisme, hetzelfde consonantisme, dezelfde syntaxis en ook
gedeeltelijk dezelfde vormen en woorden in de volkstaal uit de
jaren 1200 terug te vinden. Duidelijker gesproken, als een Antwerpenaar in 1924 zegt : « Zeh Frains, kyndegay di istore, di ze
e zondah in de pusjenelekelder gespelt eme ? Ge wet wel, Snuf,
die up et leste traut me de keunigin van Tyrkaye; — dan
moeten ook — zoo ik enkele klanken en woorden uitzonder —
de voorouders der Sinjoren in 1200 en zelfs nog veel vroeger
nagenoeg op dezelfde wijze gesproken hebben. Met andere woorden, de evolutie der eigenlijke volkstaal is in de verschillende
Nederlandsche gouwen uiterst traag voortgegaan, ze is tot nog
toe zoo gering, dat we ze in de meeste gevallen haast niet duidelijk opmerken. De bewijzen?

Bewijs a priori. De gesproken, levende taal staat in
rechtstreeksch verband met den psychischen en physieken aanleg van het individu. Wij bespreken hier niet, als Pater Van
Ginneken, hoe een individu, een groep individu's zich hun
eerste taal hebben gevormd, of zelfs hoe zij nieuwe zaken,
nieuwe gevoelens en waardeeringen in de spraak leerden uiten.
Het is klaar, dat de vrije wil en het automatisme daarbij ieder
hun rol spelen, maar gesteld dat in een stad, in een gewest, een
levende volkstaal bestaat, b.v. de taal (klanken, vormen, syntaxis, woordenschat) van Gent en omstreken in het jaar 1200,
dan kan men de ontwikkeling raden, welke die taal na 724 jaar
moet gevolgd hebben. Zoolang die inwoners van Gent hetzelfde
voedsel uit denzelfden bodem trekken, dezelfde lucht uit dezelfde streek inademen en doen trillen, hun krachten oefenen in
hetzelfde werkzaam leven, dezelfde indrukken nit dezelfde omgeving ontvangen, hun laden richten naar dezelfde levensbeschouwing, bestaat er haast geen reden om een merkelijke
wijziging in de gewone omgangstaal — niet in de beschaafde
spreektaal, noch in de schooltaal, noch in de schrijftaal — aan
te nemen. Wat gebeurt er feitelijk met de gesproken taftl in
zulk midden? De grooteren, de volwassenen, de ouders zijn door
oefening er toe geraakt hun spreekorganen zulk een plooi te
doen nemen, dat zij voortaan hun klanken, hun vormen gemakkelijk, haast automatisch, mechanisch kunnen uitbrengen. Die
personen zijn in het bezit van een middel, dat zij ten koste
van veel moeite verkregen hebben, dat zij met danig veel moeite
zullen afleeren, en dat zij bijgevolg zoo gemakkelijk niet zullen
laten varen, omdat het ook moeite kost antlers te doen. Al wat
onder hun eenmaal 7466 ingericht spreekmecanisme valt, als
klanken, vormen, klemtoonen nit vreemde talen wordt onmee-
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doogend, half automatisch, doch ook bewust naar dit mecanisme
vervormd en verwrongen.
Men raadt al dadelijk wat er met de omgangstaal van nieuwe burgers (jonge kinderen, inwijkelingen, dienstboden, echt-genooten, enz.) in zulk midden moet gebeuren ! Is de taal niet.
het middel om onze gedachten juist en gemakkelijk aan onzen_
medemensch mede te deelen? Zal bijgevolg in zulke _stad de.
gesproken taal der ingeburgerden niet als een veeleischende
meesteres optreden? Zullen al die lieden, die de eene na de
andere aankomen, niet in de minderheid staan, en op het stuk
der uitspraak het lot van den mindere ondergaan? Kleine kinderen erven bij hun geboorte een grootere geschiktheid tot het
uitbrengen van de bestaande, gesproken taal, en doen haast.
zonder het te weten bij hun eerste stamelen de gesproken taal
van de ouders, van de dienstboden, van de grootere kinderen
na. Na enkele jaren onderricht en oefening is het mecanisme
hunner spreekorganen op de overgeleverde taal bepaald getoonzet. Er zal wel eenig onderscheid zijn tusschen de spreektaal
van varier en zoon, van broeder en zuster, omdat ieders taal toch
nog individueel is; maar de meeste klanken zullen toch niet merkelijk verschillen .Nagenoeg hetzelfde zullen vreemdelingen,
ondervonden : zij zullen een oogenblik hun eigen spreektaal aan
de inwoners trachten op te dringen, en zullen er ten hoogste in
gelukken de oorspronkelijke spreektaal van den ingezetene iets tewijzigen ; maar hun eigen taal zal algauw zoodanig veranderen,
dat zij op den duur moeilijk van die der inboorlingen zal te
scheiden zijn. Hebben onze Belgische vluchtelingen in NoordNederland zulks niet ondervonden, waar zij algauw • de klanken,
den woordenschat en het accent der beschaafdere Noordneder-lan dsche omgangstaal hadden overgenomen?
Een merkelijke wijziging van het dialect kan dus alleen
intreden, wanneer de dragers der oorspronkelijke volkstaal van
een dorp, of een stad of een gewest in de minderheid geraken
— in getal of in invloed. Zulks komt voor bij de inwoners eener
stad, wanneer daar plots een overgroot getal inwijkelingen binnenvallen. De ingezetenen zouden dan waarschijnlijk hun oudedialectische taal eenigszins wijzigen, en een nieuw dialect, misschien twee of drie zouden daaruit kunnen ontstaan. Jets dergelijks gebeurt met scholieren, die alhoewel meerderheid doorhet getal, in minderheid staan voor den onderwijzer, die hun
met gezag jarenlang een nieuwe beschaafde spreek- of schooltaal opdringt. In beide voorgaande gevallen zal het mecanismeder spreekorganen door geweld verwrongen worden, en de oorspronkelijke, aangeleerde moedertaal, volkstaal zal er onderlijden. De school kan sours z66 machtig inwerken dat zij de
moedertaal helpt verwrongen, en een vreemde taal op den duur
burgerschap verleent.
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Hieruit blijkt dat gewone invloed van een dialect op een
_ander, b.v. van het Vlaamsch op het Brabantsch, of invloed
y, (als b.v. van Antwervan een voornaam centrum op een gout
pen in 1540 op de Vlaanderen) voor de eigenlijke volkstaal niet
kon bestaan, echter wel voor de schrijftaal of voor de beschaafde
•omgangstaal of voor de schooltaal, welke door de school of
door propaganda wordt opgedrongen.
Zooals we boven onze thesis hebben geformuleerd, kan de
volkstaal mettertijd, loch gewijzigd worden wat betreft 1. den
woordenschat, doordat nieuwe woorden worden uitgedacht of
, overgenomen om nieuwe zaken of begrippen uit te drukken.
Ook de vormen en vooral de Sandhiverschijnselen zullen mettertijd gewijzigd worden, doordien beknoptheid in den vorm
gemakkelijker, of ontleding der taal duidelijker is : twee hoedanigheden, welke een sprekend yolk immer op prijs stelt.
'Onze stelling aldus voorgesteld en nailer omschreven is a Priori
wel verdedigbaar ; maar in de practijk? Uit de studie der Mnl.
sociale, politieke en economische toestanden blijkt dat zich na
eeuw geen enkele stellige, plotselinge, algemeene, dwinde
gende wijzigende factor in de volkstaal op groote schaal gedurende de middeleeuwen, en zelfs later in onze Nederlandsche
gewesten heeft voorgedaan ; en bijgevolg moet natuurlijker wijze
de eigenlijke volkstaal, wat het vocalisme, het consonantisme,
de syntaxis en zelfs in zekere mate de vormleer en den woordenschat betrefi, geen belangrijke wijziging hebben voorgedaan.
Alleen zullen we hier bijvoegen, dat in Noord-Nederland,
vooral na 1640 en in het Zuiden na 1890 een bewuste actie in de
school, op vergaderingen, in beschaafde middens is ingezet
:geworden, om de omgangstaal te beschaven, hetgeen zonder
twijfel aan de eigenlijke volkstaal op vele plaatsen nu reeds haar
'oorspronkelijk karakter heeft ontnomen.
Wanneer we nu a posteriori redeneeren, d. i. wanneer we
,de ons nit vroegere tijden overgeleverde volkstaal in oude teksten bestudeeren, dan bevinden we dat die dialecttaal inderdaad
weinig of niet verschilt van onze moderne volkstaal, zooals we
, die in den mond van den onverbasterden, min geschoolden man
aantreffen.
Bewijzen liggen hier voor 't grijpen, en ze zijn afdoende,
zelfs als we ons beperken tot de meest aan wijziging onderhevige periode : 1500-1924.
Ons eigen taalminnend, leerzaam yolk uit de 15" en de
16" eeuw heef 1 ons, hoe nalef en onbeholpen soms, in beknopte
.spellingboekjes de klanken en vormen, echter niet de syntaxis,
en den woordenschat van de gesproken volkstaal duidelijk te
- boek gesteld. Waar Dr. L. P. H. EYKMAN in de Nieuwe Taal. gids 1923, blz. 228, eenigszins vermetel verklaart dat « die boek-
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jes voor den phoneticus weinig waarde hebben, en dat Joos
Lambrecht niet mag beschouwd worden als een der voorloopers
van de tegenwoordige wetenschappelijke phonetiek of klankphysiologic, durven we doen opmerken dat een beslagen phonetieker er toch in gelukken kan uit die boekjes belangrijk
materiaal te halen voor de kennis onzer vroegere dialecten. Het
is ongetwijfeld een van de blijvende verdiensten van onzen collega Dr. L. GoumANs bepaald de aandacht der philologen gevestigd te hebben op den inhoud van een half dozijn dier orthographieen, en de daarin bedolven phonetische schatten in voile
daglicht te hebben gesteld. De heer GOEMANS, die met modern
apparaat eerst de phonetische waarde van elken klank in onze
hedendaagsche dialecten opteekent, zoo b.v. voor het dialect
van Leuven en Antwerpen, heeft gepoogd met de kennis van
de huidige dialecten de sobere phonetische opgaven van onze
eenvoudige grammatici Sexagius van Mechelen, Gabriel Meurier van Antwerpen te controleeren en nader te bepalen, en
aldus heeft hij de phonetiek opgesteld van het zestiendeeuwsch
dialect van Mechelen en Antwerpen. Welnu, hij is tot de bevincling gekomen dat (ik citeer) : « de uitspraak van de Antwerpe=
naars in 1558 in al de gevallen, die hij heeft kunnen nagaan,
met de Antwerpsche uitspraak onzer dagen in het nauwste verband staat, en daar, waar eenig onderscheid te bespeuren is,
blijkt dit wel niet een verschil van dialect aan te duiden, maar
twee verschillende tijdvakken in de evolutie van een en hetzelfde
dialect » (1). Elders (2) in het onderzoek van Sexagius' materiaal heeft hij opgemerkt dat « de tongval van Mechelen de
talrijkste en de meest treffende overeenkomsten vertoont met de
spreektaal van Ant. Sexagius in 1576 te Mechelen. » Het lijdt
wel geen twijfel of bij de behandeling van de Nederlandsche
Spellijnghe van den Gentenaar Joos Lambrecht van 1550, of
van de tot nog toe verloren Vla,emsche OrthograPhie van den
Bruggeling Adriaen Van der Gucht in 1567 zou hetzelfde resultaat bereikt worden.
Het blijkt dus dat omtrent het midden der 16' eeuw de
phonetiek en zelfs de buigingsleer van de volkstaal dier Brabantsche steden met die van de hedendaagsche dialecten in zeer
hooge mate overeenstemt.
Daarnaast hebben we een ander afdoend bewijs getrokken
uit de literatuur der le, 17' en 18' eeuw, d. i. uit oorspronkelijke teksten van alle letterkundige waarde ontbloot en opgesteld volgens de phonetische spelling in een sterk dialectisch
gekleurde taal. Dr. HERMAN SMOUT in zijn proefschrift van
1905 getiteld . Het An'twerPsch dialect met een schets van de
(1) Leuv. Bijdragen, 1905, biz. 283.
(2) Leuv. Bijdragen, 1900, 4, biz. 117.
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geschiedenis van het dialect in de 17' en de 18" eeuw heeft
de bekende Klucht van Trijntje Cornelis, door Huygens in
1685 opzettelijk in het Antwerpsch dialect van de Lepelstraat
opgesteld, vergeleken met de door hem opgeteekende moderne
AntwerPsche klanken, en hij schrijft blz. 143 (ik citeer) : « De
vergelijking van enkele voorbeelden uit Huygens met de moderne
taal bewijst, dat om zoo te zeggen geen verandering in de AntwerPsche taal is gekomen, gedurende de twee voile eeuwen, die
ons van den schrijver van Trijntje Cornelis scheiden ». En elders
(blz. 147) (( Indien de taal van Huygens reeds zoo sterk op het
moderne Antwerpsch gelijkt, is het niet aan te nemen, dat in
een periode, die tusschen den tijd van Huygens en den dag van
heden ligt, de gelijkenis minder zou geweest zijn. » — « Wat
de klankleer van Huygens betreft (blz. 148) bemerken we spoedig, zegt Dr. SMOUT, dat aangezien een vergelijking van het
Spook van Conscience met de Kluchit van Trijntje Cornelis van
fluyeens, bewijst dat het dialect gedurende dit paar eeuwen
niet of althans weinig veranderd is, er weinig bij hetgeen hijin de klankleer van het moderne Antwerpsch gezegd heeft,
zal moeten gevoegd worden. » Me dunkt, ook dit getuigenis is
met de daarbij gaande verklaring weer afdoende.
Ik heb me nu, lijk Dr. SMOUT, de moeite gegeven zelf
eenige sterk dialectische stukken uit de 16' en de 17' eeuw op
te zoeken, en de meeste klankenvormen en woorden te vergelijken met de moderne vormen en klanken van de plaats van
waar die teksten afkomstig zijn. Het zal voldoende zijn als bewijzen enkele woorden of vormen daaruit aan te halen, omdat
— zooals bekend — een klank in een woord denzelfden klank
in een lange reeks woorden van denzelfden acrd laat onderstellen. Lees ik b.v. in een Brugschen tekst van ± 1500 den dialectischen vorm stick voor het ndl. stuk, dan mag ik aannemen
dat in de dialect taal van den schrijver ook : bilk, brigghe, din,
dinken, littel, pit, rigghe, enz., gehoord werden, te meer daar
deie laatste vormen, beantwoordende aan ndl. bulk, brug, dun,
enz., zich soms feitelijk in denzelfden tekst voordoeni.
Ik onderzocht eerst het Journael van de Abdij Roosendael (1) in Waalhem bij Mechelen, geschreven in 1705 door een
Waalsche zuster Constancia De Grindor, geboren te Bergen in
Henegouwen, en verbleven hebbende te Waalhem van 1667 tot
1718. De taal is meestal de volkstaal van Waalhem en, omstreken, daar de zuster, die wellicht nooit een Nederlandsche
spraakkunst of woordenboek had in handen gekregen, de Brabantsche klanken op haar manier phonetisch weergeeft, zooals
(1) Bronnen tot de geschiedenis van het groothertogdom Brabant,

1903, 255-270.
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zij die jarenlaiig uit den mond harer medezusters te Waalhem
had gehoord. Een inwoner van Waalhem of Mechelen zal zich
teenemaal thuis gevoelen, wanneer hij o. a. de volgende klanken, vormen en woorden ziet of hoort :
Vocalisme : 1. In beklemtoonde lettergreep : geluyden (geladen)
261 ; kg,eluye (pistolle) 261 ; — maysens (meiden) 258 ;
262 ; — veul (veel) 259 ; — molder (maalder,
—verthy
molenaar) 259 ; — rugghe (roggen, bnw.) 257 ; gebesten
p. p. 261 ; -- de blijck (graszode) 259 ; mijndle(n) (meenden) 3 p. 258.
2. In onbeklemtoonde lettergrepen : braeuseuls (brouwsels) 259.
3. In vreemde woorden : crijbijne (carabine) 261.
Syncope : botram (boterham) 257.
Svarabhakti : tuwee (2). 259.
Consonantisme. Syncope : van d : geluye (geladen) 261; vouyers
(voeders) 260; croopsalaijen (salade) 259.
Assimilatie : Lemes (Lemmens) 258 ; gebesten (geborsten) 261 ;
zij hielen (hielden) 261.
Verscherping : terve (tarwe) 261.
Paragoge : vooroft (voerft) 263.
Woordenschat : molder 259; 7: o u ij e rs (voeders) 260.
Merkwaardig is: zij sliepen niet een oogiten van ververtheyt
262.
tilt een gemeentelijken akt van Brecht gedagteekend 1624
en verschenen in Bijdragen tot de geschiedenis van het Hertog(tom Brabant 1909, 131 teekenden we op : boyen (boden) 132 ;
-f oyer (voeder, wagenvracht) 132.
Hoogst belangwekkend is de Chroniek van het Klooster in,
de Oode te Venloo opgesteld door een eenvoudige, weinig geletterde kloosterzuster Gertrudis van Heerdt te Venloo in 1621
en uitgegeven in Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Heriogdom Limburg, door Jozef Habets, 1 st' deel, Roermond, bl.
105-159. Hierin staat ook duidelijk en hoorbaar het modern
Venloosch dialect te lezen :
Vocalisme : storl (starf) 111 ; (met umlaut) oPghemeect 148 ;
— woer (waar) 147 ; (met umlaut) : leste 115 ; — borst
(berst) 154 ; carsnacht (kerstnacht) 119 ; — buschoP 106 ;
— reyden (reed) 126 ; reydenden 128 ; de seyde (latus)
116 ; gheweyt 2 m. 111 ; ghebenedeyde 111 ; — surgende
(zorgende) 116 ; — vriichden 122 ; vrii,ch (vroeg) 111 ;
vueren (voeren) 107 ; — cluesters n. closter 107 ; — bichten
112 ; — vrunden n. vrunden' 108 ; — nuwen (nieuwen) 115.
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In onbeklemtoonde lettergreep : saturdachs 132; wedorom
109.

Rekking : stout (slot) 109 ; baet (bad) 117.
Syncope : procraterix (procuratrix) 110.
In vreemde woorden. Beklemtoond : aff eren 112 ; onbebeklemtoond : catelick 107 ; himnis (hymnus) 132.
Consonantisme : was (wasch) 118 ; wassen (lavare) 117 ; tussen
111.
Verscherping : huysfrou 131 ; tytelyck 113 ; moeder ficaris 128.
Svarabhakti : Jannewarius 153 ; geeren (gaarne) 113.
Assimilatie : carsnacht 119 ; begosIten 107 n. begonst ; os (wielen) n. ons 137 ; werrelijcke (wereldlijk) 126 ; wij hielen
(hielden) 133 ; hij hiel 113.
Syncope : zij betrouden 116 ; oey-closter (Oode-klooster) 110.
Sandhi : degheene dieder waren 107 ; en waerender veel 107 ,
lietender 107 ; en waster niemant 113 ; romtom 154 ; sij
schreffen (schreven hem) 128 ; — alleneyn 145 ; al enskens

140.
Flexie : hij songhe (cantavit) 132 ; hij hiel 113, 115 ; wij hielen
(tenuimus) 133.

Woordenschat : een

lutsken (luttel) schuylens 152.

In een overeenkomst tusschen den pastoor van Meerle, de
kerkmeesters en de geburen in 1256 gesloten en opgemaakt,
doch in 1619 van het oorspronkelijk stuk afgeschreven (1) lezen
we moderne dialecttaal : eyeren geyren (gaderen) 43 ; twee
broyen (brooden) 44.
In een akt van 1610 te Neerlinter opgesteld (Geschiedenis
der gemeente Neerlinter door P. V. Bets, Fonteya, Leuven,
1868, blz. 133 lees ik : pIaitsen, (plaatsen) aldaar nog wel bekend.
In het testament van den pastoor van Neerlinter in 160&
(op. cit. 132-133) vind ik : mijn paeq (petekind) 133 ; begravenen te hebben 133.
Uit een verslag van 1591-1592, opgesteld door den gemeente
secretaris van Sicherm in Brabant (2), knippen we de met het
modern Sichemsch dialect gansch overeenstemmende : vercleren
(verklaren.) 203 ; mer (= maar) 205 ; voyeren (voeders) 201 ;
resshen (russchen) 201 ; ontrint 205.
Uit een akt gesloten in 1534 te Leuven tusschen een beeldhouwer dier stall en de gemeente Neerlinter (Geschiedenis der
gemeente Neerlinter, blz. 129) duiken de klanken en woorden
(1) Bijdragen tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant,
1910, blz. 42-44.
(2) Bijdragen tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant,
1903 . 201.
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der hedendaagsche volkstaal op : fiddersteene 130 ; termeynen
129.
Eindelijk waren we zoo gelukkig de hand to leggen op de
belangwekkende Rekeningen van de gilden van Dordrecht (uitgegeven door Mr. J. C. Avervoorde, 1895) uit de jaren 1500 tot
1600. De secretarissen der ambachten en . neeringen aldaar waren
blijkens sommige rekeningen eenvoudige werklieden, soms werkvrouwen, die onnoozel weg hun straattaal weleens neérpenden.
Uit ons onderzoek van de dialecten in en rond Dordrecht is,
duidelijk gebleken dat de door ons hierna aangehaalde woorden
en vormen bekende waar zijn voor al degenen die het echt
Dordrechtsch thans nog spreken :
Vocalisme : kinneken 128 (1586), kyndeken 187 (1510) naast
kanniken 180 (1568) ; — meysens 166 (1595) ; — enensuoventychenen 187 (1510) ; zij spoelden (speelden) 105 (1550),
gespoelt 106 (1554), sPoelluy 106 (1554) ; — heyt (heeft)
163 (1590) ; hyt 165 (1590) ; — sullevaer (zilver) 84 (1523) ;
— gardynnen 115 (1573) ; kerbeel (korbeel) 102 (1548) ;
— ruete-caersen 94 (1538) ; blou (blauw) 115 (1573) ; —
In vreemde -woorden : ijsstrementen 99 (1544) ; partenenteliek 105 (1550) ; treyseryer 116 (1576) ; coemesaere 165 (1590).
Consonantisme :
Syncope van c : op de mart (markt) 167 (1599).
van h : geellen 115 (1573).
van d : goemaene (goedemanne) 164 (1590) roe
—
(roode) 115 (1523); oumanne (oudemanne)
102 (1547); vaemen (vademen) 162 (1585);
verreen (verreden) 109 (1565) ; vesvaers
(weesvaders) 163 (1590) ; werom (wederom) 116 (1576).
Verzachting van t : voersade (voersate) 103 (1548).
Assimilatie : gillebrouders 115 (1574) ; zij hielen (hielden) 164(1590).
Vervorming in vreemde woorden : orlementen 95 (1540) n.
ornamenten 27 (1544).
Svarabhakti : duwaelen (dwaelen) 115 (1573) ; silleveren 114
(1573) ; sullevaer 84 (1523).
Sandhi : sietet (= ziedt + het) 180 (1508) ; wrinctet (wringt
+ het) 180 (1508).
Flexie : wij bynnen (sumus) 115 (1574) ; hij heyt (habet) 163
(1590) hij hyt 165 (1590) ; zij hyelen (hielden) 164 (1590) ;
zij este (eischten) 163 (1590) ; geten (gegeten) 194 (1579).
Niet onbekend zijn de uitdrukkingen : voer een coepgeende een ei 101 (1545) ; op een nyeu 143 (1541) ; alzoe tij al.s.113 (1570).
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1k meen dat deze uitgekozen bewijzen voldoende zijn om
,een groote overeenkomst der moderne Nederlandsche dialecten in
liaast elk opzicht met die der 16" en 17' eeuw aan te toonen.
Het is waarlijk spijtig dat we in de rijke taalschuur, welke we
doorzocht hebben, niet wat meer stukken hebben ontdekt, op-gemaakt door menschen, die ternauwernood konden lezen en
schrijven, die geen denkbeeld hadden van een algemeene omgangstaal, die altijd onder den invloed van hun plaatselijk
dialect schreven, zoodanig dat menige eigenaardigheid, alleen
.aan hun taal eigen, uit hun pen zou gevloeid zijn. Zulke stukken
'kwamen, eilaas ! zelfs uit de tijden van Keizer Karel zoo moeilijk tot ons, omdat zij berustten bij menschen zonder gezag,
-omdat zij, afgezien natuurlijk van hun philologische waarde,
zoo weinig belang hadden. Bij gebrek daaraan hebben we dan
akten — vele akten benuttigd van letterkundige waarde, waarin
'sedert 1500 elementen uit de omgangstaal talrijk voorkomen. De
opstellers van die schriften waren doorgaans ontwikkelde lieden,
die er naar streefden de immer algemeener wordende schrijftaal te gebruiken, maar niettemin nog menige eigenaardigheid
van hun plaatselijk dialect lieten ontvallen.
In een volgende studie zullen we afdoende bewijzen aan de
hand van onze middelnederlandsche klerken en secretarissen
(1230-1550), dat de toestand der volkstaal zooals we hem gevonden hebben in de jaren 1550-1924 — d. i. grootendeels overeenkomend met den hedendaagschen — ook driehonderd jaar
te voren, ia nog vroeger nagenoeg dezelfde moet geweest zijn.

Lijst van de gedrukte

Nederlandsche Vertalingen
der oude

Grieksche en Latijnsche
Schrijvers
DOOR

A. GEEREBAERT S. I.

IN LEIDING
Het Me en V° deel der Symbolae literariae. Edidere publici
Gymnasioruin doctores societate coniuncti (1) bevatten een Lijst
van Nederduitsche Vertalinoen van Grieksche en een andere
van Latijnsche Schrijvers, door P. H. TYDEMAN samengesteld.
Aanvankelijk was ik slechts voornemens, wat sedert verschenen
was bijeen te zoeken en een vervolg op Tydeman's lijsten uit te
geven. Weldra echter bleken deze zeer onvolledig, vaak onduidelijk en bovendien onnauwkeurig te zijn. Zoo wordt onder de
Aristoteles-vertalingen genoemd: Verhandeling over de Dichtkunst door M. C. CURTIUS, Amsterdam, 1780. M. C. Curtius
heeft echter geen woord uit Aristoteles in onze taal overgebracht;
hij is niemand antlers dan de bekende hoogleeraar van Marburg,
van wien een Duitsch werk door een ongenoemde werd verdietscht onder den titel Verhandelingen over de Dichtkunde en
het Tooneel der Ouden, en samen met een vertaling uit Aristoteles door een anderen ongenoemde uitgegeven. De IPhigenie,
waarin SAM. COSTER de predikanten van zijn tijd ten bloede toe
geeselt, komt bij Tydeman onder de Euripides-vertalingen voor.
Deze en andere misgrepen kunnen niet bevreemden : Tydeman
heeft immers zijn gegevens bijna uitsluitend uit de tweede hand ;
naar eigen verk1aring heeft hij ze uit catalogussen en bibliographische werken bijeengebracht.
Het onderwerp schijnt in de laatste jaren zijn belang niet te
hebben verloren. Herhaaldelijk zagen lijsten van vertalingen van
afzonderlijke schrijvers of van een groep schrijvers het licht.
Dikwijls echter zijn zij niet vrij van onnauwkeurigheden. In.
het Aanhangsel van de Nederlandsche bewerking der Greek Literature van Prof. R. C. JEBB door H. C. MULLER (2) komen in
chronologische volgorde twee Aristoteles-vertalers voor : de ons
reeds bekende Curtius en vervolgens, op het jaar 1877, VAN
SCHAAP, die echter juist twee eeuwen vroeger schreef. Onder de
(1) Amstelodami. III, 1839; Nederd. Bijdragen, blz. 33-47; — V, 1843;
Nederd. Bijdr., blz. 21-34.
(2) Amsterdam, S. L. Van Looy en H. Gerlings, [1895]; blz. 240-241.
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vertalingen van Ovidius vermeldt Dr. W. G. VAN DER WEERD (1)
een mythologischen kommentaar op het werk van dien dichter,
de Wtleggingh op den Metamorphosis van CAREL VAN MANDER.
Als Ovidius-vertalers noemt hij verder RARMEN 'MULLER en
BANTER. De eerstgenoemde echter is een Amsterdamsche kunstverkooper, boekdrukker en figuursnijder, die wel nooit zelf iets
vertaalde, doch alleen een paar van de vele herdrukken der Metamorphosen-vertaling van Florianus heeft bezorgd (2). De heer
Banier, van Dalet in Auvergne geboortig en « Lidt van de Academie der Opschriften en beschaafde Wetenschappen te Parys, »
heeft « omstandige aantekeningen tot opheldering der Verdichtselen » opgesteld (3), welke dikwijls in het oorspronkelijke
Fransch, en ook een paar maal, samen met de Metamorphosen,
in 't Nederlandsch werden uitgegeven. Het werk hem door van
der Weerd toegeschreven is een Verbeterde druk der vertaling van
ISAAK VERBURG (1732).
Lijsten met meer zorg opgesteld zijn gewoonlijk ten minste
onvolledig. ADR. BEETS, in zijn proefschrift : De « Disticha
Catonis ), in het Middelnederlandsch(4), somt acht of negen(5)
verschillende vertalingen der koppelverzen op ; hij verklaart uitdrukkelijk naar volledigheid te hebben gestreefd. Eenige jaren
later gaf Dr. W. L. DE VREESE (6) een aanvulling van verscheidene nummers op zijn lijst, en Dr. M. BOAS bracht het aantal
bekende Nederlandsche vertalingen op een en twintig (7). Op
(1) In de lijst op blz. VIII-XI van Ovidius' Gedaanteverwisselingen.
Amsterdam, S. L. Van Looy, 1904.
(2) Over Harmen Jansz Muller deelt N. DE ROEVER eenige bizonderheden mede in Oud-Holland, 2 e jrg. 1884, blz. 202-205. Hij wordt ook
eenige malen genoemd in een artikel van N. DE ROEVER over Jan Harmensz. Muller, in Oud-Holland, 3 e jrg. 1885, blz. 266-276.
(3) Zie Histoire de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,
t. XVI. Paris, MDCCLI ; blz. 305-306.
(4) Groningen, Wolters. 1885.
(5) Op blz. 12-15 en 92-94 telt hij er elf, doch de uitgaven 1759, 1760
en 1778 zijn herdrukken van een zelfde, oudere vertaling. En misschien
is de « spoorloos verdwenen » vertaling van omstr. 1490 inderdaad een
bekende druk van den middeleeuwschen Cathoen (zie beneden, CATO,
n. 4).
(6) Tijclschr. voor Ned. Taal- en Letterkunde, XIX, 1901; blz. 284-288.
Over den 2en druk of de titeluitgaaf 1519, waarvan de Vreese ten
onrechte het bestaan veronderstelt, zie W. NIJHOrr, Nederi. Bibliographie van 1500 tot 7540. 's Gravenhage, 1919 vlg., n. 542.
(7) Het Boek, IX, 1920, blz. 328-329 en XII, 1923, blz. 303-312. Hoe
uitstekend Dr. Boas met de Nederlandsche Cato-literatuur bekend is,
toch valt er ook op zijn lijst iets te zeggen. Zoo is het fragment, door
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mijn beurt heb ik er nog eene van 1574 kunnen bijvoegen (1) , om
van een groot aantal herdrukken niet te gewagen. Onvolledig
is ook de bibliographie der Nederlandsche vertalingen van Plutarchus' Moralia door Dr. Boas (2). Wat ik zelf vroeger reeds
op dit gebied geleverd heb (3), is niet vrij van de gebreken,
welke ik bij anderen aanstip.
In het voorafgaande zijn de redenen vervat, waarom ik dit
werk laat verschijnen. Wel heb ik heel wat meer stof verzameld
en heb ik ze beter verwerkt dan tot dusverre geschied is ; maar
ik verkeer niet in den waan, dat nu eindelijk eens, door mijn
zorgen, een volledig en onberispelijk bibliographisch werk het
licht ziet. Zoo houd ik het b. v. voor zeker, dat het volgende
hoofdstukje over Aesopus — dat ook in andere opzichten het
niinst bevredigende is van dit geheele werk (4) — een aantal
leemten vertoont. Ten tijde onzer vaderen dienden de Aesopische
hem onder nummer 3 vermeld, niet bewaard in een incunabel gedrukt
door Jan Brito ; het vormt een los blad, eenig bekend overblijfsel van
een boek gedrukt door Jan Brito, dat op het stadsarchief te Brugge
berust, wat trouwens reeds bij de Vreese t. a. p. blz. 276 te lezen stood ;
het werd, zooals de beer Parmentier, archivaris der stad Brugge, mij
mondeling mededeelde, te Gent in een ouden band ontdekt en door den.
heer Gilliodts voor het Brugsch stadsarchief aangekocht. Voor de vertaling van Peterson noemt Boas slechts den 5en en 6en druk van De
Leermeester der Zeden; nochtans had reeds W. de Vreese t. a. D. op
twee oudere uitgaven gewezen, nl. in den 2" druk van 's Menschen
Leven (Amst. z. j.) en in den 4en van De Leermeester der Zeden (Amst.
z. j.). Van den 3" van 's Menschen Leven, die insgelijks de Catobewerking van Peterson bevat, bevindt zich een exemplaar in de
bibliotheek der Academie te Leiden (1021 G 20) en in die der Kon.
Akademie van Wet. te Amsterdam (G 523).
(1) Door mij beschreven in De Gulden Passer, I, 1923, blz. 126-136.
Op blz. 193 van denzelfden jaargang van dat tijdschrift zegt Dr. R.
APERS, dat de Nederlandsche Cato van 1574 reeds « was gekend door
de Erasmusbeschrijvers », met welke « Erasmusbeschrijvers » de redactie der Bibliotheca Erasmiana bedoeld is. Ik meen beslist te mogen
verzekeren, dat genoemde redactie nergehs het boekje bekend heeft
gemaakt en dat in plaats van « gekend door » te lezen is « bekend
aan ». Een vraag om inlichtingen aan. Dr. Apers is onbeantwoord
gebleven.
(2) Het Bock, 1916, blz. 1-10; 85-95; 229-237.
(3) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie,
jrg. 1913. Gent, 1913 ; blz. 775-791. — Handelingen van het Tweede
Vlaamsch Philologencongres, gehouden te Gent den 20-21-22 September
1913. Sint-Amandsberg [1914] ; blz. 153-167. Een in verscheidene punten
juiste critiek op noot 1 van blz. 156 geeft Dr. BOAS in Het Bock, 1920,
blz. 327 vlg. -- Zie verder de nota's bij de hoofdstukjes Josephus,
Horatius, Vergilins, Tacitus.
(4) \Vie eenigszins bekend is met den chaos van fabelverzamelingen
van alle slag, die ons in handschriften en oude drukken zijn overgeleverd, zal daarover niet verwonderd zijn. Zie de vijf deelen van L.
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fabelen tot opleiding der jeugd, en schoolboeken, die door de
leergierige knapen stuk gestudeerd worden en waaraan de boekenliefhebbers weinig aandacht schenken, hebben meer kang
dan andere om zeldzaam te worden en zelfs geheel te verdwijnen.
Aan den anderen kant groeide mijn wantrouwen op bibliographisch gebied iederen dag, zoodat ik er niet toe kon besluiten,
op gezag van SCHOTEI„ Vaderlandsche Volksboeken, en andere
onbetrouwbare schrijvers en catalogen, ook maar een Aesopusdruk te noemen. Graag had ik dan ook de volgende woorden
van Seneca als motto gebruikt, indien zij niet reeds op elk der
deelen van KARL GOEDEKE ' S Grundrisz zur Geschichte der
deutschen Dichtung aus den Quellen (1) stonden : Mulimn
adhuc restat oPeris, multumque restabit, nec ulli... praecludetur occasio aliquld adhuc adiciendi (SEN. Epist. VII, 2).
*a *

In dit werk zijn bijeengebracht : de gedrukte Nederlandsche
vertalingen van alle Grieksche en Latijnsche schrijvers der klassieke oudheid tot en met Justinianus.
In hun zoo welwillend verslag over de proeve, welke ik ten
jare 1913 de eer had aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
in te zenden, hebben Prof. A. DE CEULENEER en Zeer Eerw. Heer
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS te recht opgemerkt, dat dit plan
zeer onvolledig is (2). Het ware inderdaad hoogst nuttig te weten, welke vertalingen in handschrift bewaard zijn gebleven. En
gelijk de wetenschap der oudheid, zoo is ook die der oude letterkunde onvolledig, als men het christelijke element verwaarloost.
De christelijke literatuur heeft bovendien oneindig meer invloed
gehad dan de profane op het geheele leven der volgende eeuwen,
en zelfs bij niet-geloovigen is sedert ettelijke decennien het humanistisch vooroordeel tegen de christelijke schrijvers aan het
verdwijnen.
HERVIF,IT X Les fabulistes latins depuis le siecle d'Auguste jusqu'a la
fin du moyen-age. Paris, Firmin Didot et C ie , 1893-1899, en G. THIELE,
Der lateinische Aesop des Romulus and die Prosafassungen des Phtidrus.
Heidelbeig, C. Winter, 1910.
(1) Zweite ganz neu bearbeitete Auflage. Dresden, Ehlermann,
M.DCCC.LXXIV en vlg.
(2) Verslagen en illededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1913,
blz. 585-587. Zie ook blz. 763-764.
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Doch het gebied der oude letteren is zoo uitgestrekt, en het
opsporen en bestudeeren van gedrukte boeken en van handschriften veronderstelt een zoo uiteenloopende voorbereiding en moet
in zoo verschillende omstandigheden geschieden, dat dikwijls
beperking noodz'akelijk is gebleken, en sinds onheuglijke tijden
worden in alle landen gedrukte boeken en handschriften, heidensche en christelijke literatuur vaak afzonderlijk behandeld.
Als voorbeelden noem ik slechts, voor het eerste punt, de Bibliotheca neerlandica manuscripta van Prof. Dr. W. DE VREESE, die
eerlang ter perse gaat bij M. Nijhoff te 's Gravenhage, en de
Catalogi codicum hagiographicorum der Bollandisten, en aan den
anderen kant de Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde door Louis D. PETIT. Met de gouden medaille
bekroond en uitgegeven vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. En wat het afzonderlijk behandelen van christelijke en profane schrijvers betreft, denke men
b. v. aan de Bibliotheca scriPtorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana en soortgelijke ondernemingen van minderen om'y ang, en aan den anderen kant aan de vele collecties van
patristische schriften van of de Sacra bibliotheca Sanctorvm
Patrvm... Per MARGARINVM DE LA BIGNE (9 deelen, Parisiis, apvd
Mi chaelem Sonnivm... M.D.LXXV) tot de Patrologie van
IMIGNE, het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latinorum der
Weensche academie, en Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, uitgegeven door de Preussische
Akademie der Wissenschaften en voor de vierde eeuw voortgezet door de Akademie van Krakau.
Nu nog worden vaak afzonderlijke geschiedenissen der christelijke en der profane oude literatuur in het licht gegeven, hoewel
.daardoor het gevaar ontstaat, de inwerking van de eene op de
andere niet tot haar recht te laten komen, aan welk gevaar een
bibliographisch repertorium niet blootgesteld is.
Mij dunkt derhalve, dat een bibliographie van Nederlandsche
vertalingen als hierboven omschreven, ofschoon zij kan beschouwd worden als een onderdeel van een grooter geheel, dat
tevens de kerkelijke schrijvers en het in handschrift bewaarde
zou omvatten, toch ook op zichzelf een geheel vormt.
Het plan om eenvoudig de geheele Grieksche en Latijnsche
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literatuur te behandelen stoot overigens in den Bijbel op eery
onoverkomelijk bezwaar. De oorspronkelijk Grieksche gedeelten
ervan behooren toch ook tot de Grieksche letterkunde, en zij
hebben op alle volgende eeuwen een dieperen invloed uitgeoefend
dan alle overige voortbrengselen der klassieke literatuur samen.
Wie nu een repertorium van de Nederlandsche vertalingen dier
oorspronkelijk Grieksche boeken wou opmaken, zou gauw ondervinden, dat die onderneming de krachten van een mensch verre
te boven gaat. Hij zou immers rekening moeten houden met
bijna alle volledige of gedeeltelijke vertalingen der Heilige
Schrift, want in bijna alle is iets te vinden, dat tot zijn onderwerp behoort. Het getal dier Nederlandsche Bijbeldrukken mag
men echter gerust op veel meer dan 2000 schatten. Een
Register (1) , dat slechts tot het jaar 1732 gaat en verre van
volledig is (2), bevat er, zoo ik goed tel, 1050 en sinds dien tijd
is de ijver van drukkers en uitgevers wel niet verflauwd. Als nu.
al die drukken van een nauwkeurigen titel voorzien waren, met
juiste opgave van inhoud, bewerker en jaartal, en als men ze
bovendien alle ter onderlinge vergelijking op zijn werkkamer
kon bijeenbrengen, dan zou het minder moeilijk vallen, het
gevondene in goede orde te rangschikken. Doch die gegevens,
ontbreken vaak of zijn onnauwkeurig ; en wat den arbeid ongemeen bemoeilijkt : de uitgaven, waartusschen men eenige verwantschap vermoedt, of waarbij men aan praktijken gaat denken,
waaraan oude en moderne uitgevers zich vaak bezondigen (3),
bevinden zich dikwijls in verschillende bibliotheken, zonder dat
het mogelijk is ze eens naast elkaar te leggen.
(1) Chronologisch Register, Van alle de Nederduytsche Bybels, lestamenten en andere bysondere Bybel-Boeken, die my voorgekomen zyn,
op blz. 863-893 van : Boek-zaal der Nederduytsche Bybels, door ISAAC LE
LONG. t'Amsterdam, By H. Vieroot, 1732. — Titeluitgaaf : Boek-zaal
MDCCLXIV.
Tweede uitgave. Te Hoorn, By T. Tjallingius
(2) In Bibliographische Adversaria, 's Gravenhage, Vierde deel, 187882, blz. 39-45 en Vijfde deel, 1883-86, blz. 15-17 voegt J. J. DOEDES tot
op het jaar 1650 er nog 84 nummers bij. Zie verder WOUTER NIJHOIT,
Nederl. Bibliographie van 1500 tot 1540. 's Gravenhage, 1919 vlg.,
nrs 358-441 en 898-909, en : Catalogus der Bijbel-tentoonstelling... in het
Stedelijk Museum te Amsterdam. 1914. Verscheidene o pstellen in de
Inleiding van dezen catalogus geven ook een denkbeeld van de moeilijkheden, welke de studie der Nederlandsche Bijbelvertalingen oplevert.
(3) Ik bedoel het misbruik der titeluitgaven. Zie daarover mijn opstel
in de Handelingen van het Zesde Vlaamsch Philologencongres, gehouden te Antwerpen in Augustus 1923 (thans ter perse).
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den Nederlandschen Bijbel zouden opleveren, volstaat het dejongste literatuur over dat onderwerp even te doorbladeren (1).
Besluit : wie zijn krachten aan den Nederlandschen Bijbel
wil beproeven, neme niet meer hooi op zijn vork, en wie iets
anders op 't getouw heeft, late den Nederlandschen Bijbel onge-moeid.
* * *

Het boven omschreven plan heb ik op de volgende wijze uitgewerkt.
Overzettittgen in Nederduitsche dialecten en parodieerende vertalingen zijn in dit repertorium niet opgenomen. De namen van
M. DE HNAN HETTEMA, P. LANGENDIJK, SALOMON VAN RUSTING en
vele andere zal de lezer hier dus niet aantreffen of althans niet
zoo dikwijls als hij zou verwachten.
Vertalingen van te geringe stukjes werden ook niet in aanmerking genomen. Daarvandaan komt, dat Den. Roseghaert. vanden..
bevruchten. Vrouwen, waarvan Dr. med. C. E. DANIELS en K W.
MoEs 28 verschillende Nederlandsche drukken beschreven hebben (2), de Rooinsche Mogeniheit van JOACHIM OUDAAN (Amster-dam, 1664), Lessen van Wijsheid door W. STAATS EVERS (Arnhem, 1857) en dergelijke werken, die uitsluitend of grootendeels uit vertalingen bestaan, in het geheel niet of slechts een
enkele maal vermeld worden; ook oudere geschiedwerken, als,
die van STUART, van Kan. DAVID en van •STRECKFUSS-TER HAAR,.
waar zinnen uit Caesar, Livius e. a. in den tekst ingevlochten
zijn, blijven onvermeld. Zoo Ic• omt het van den anderen kant ook,
dat op den naam van schrijvers, die, zooals MARTIALIS, stukjes,
van zeer geringen omvang vervaardigden, bijna niets te vinden
is, ofschoon in talrijke dichtbundels een paar verzen in vertaling
(1) Zie Geschitclenis der Nederlandsche Bijbelve'rtaling door H. VAN
3 dln. Leiden-Rotterdam, 1895-1905, met de bespreking van
C. G. N. DE Voovs in Theologisch Tijdschrift, XXXVII, 1903, blz.
111-158. Zie verder het proefschrift van C. H. EBBINGE WUBBEN, OverMiddeinederiandsche vertalingen van het Oude Testament. Bouwstoffen
voor de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling. 's Gravenhage,
1903.
(2) In : Centralblatt jiir Bibliothekswesen. 16. Jahrg., 1899, blz. 113126.
DRUTZN,
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voorkomen (1). Daardoor heb ik ook de hoofdstukken over Anacreon, Catullus, Horatius e. a. aanzienlijk kunnen bekorten. Toch
was ik minder streng voor geheele stukjes van geringen omvang,
.dan voor uitknipsels, aanhalingen in recensies en dgl. Voor een
paar zeer beroemde stukjes, t. w. het minnedichtje van Sappho,
Donec gratus eram en Exegi monumentum van Horatins, was ik
nog gastvrijer. Na eenig aarzelen heb ik de Frondes, Flores en
dgl. uit Plautus en Terentius opgenomen, welke . tallooze brok-stukjes uit die schrijvers in vertaling bevatten ; die boekjes zijn
overigens ongemeen interessant voor de geschiedenis van het
,onderwijs in onze gewesten.
Ook herdrukken zijn zoo volledig mogelijk opgenoemd. Het
is immers niet zonder belang voor de intellectueele en cultureele
:geschiedenis der Nederlanden, dat de Metamorphosen-vertaling
van FLoRIANus ten minste elf, de vertaling der Heroides door
CORNELIS VAN GiusTELE ten minste zestien en het mengelmoes,
waaraan de naam van Plinius verbonden werd, ten minste twintig
maal ter perse ging, dat de plat-burgerlijke wijsheid van den
zoog. Dionysius Cato in Brie eeuwen tijds in meer dan tachtig
Nederlandsche drukken, om van de Latijnsche niet to spreken,
vooral onder de studeerende jeugd onzer gewesten verspreid
werd, en dat een verdietsching van Ovidius' Ars Amatoria, netjes
gekuischt, zoodat zij in de XVI' eeuw, bij haar ontstaan, kerkelijk goedgekeurd werd, sinds dien tijd tot heden onverdroten
herdrukt en door het y olk gelezen wordt.
Kortheidshalve vermeld ik de herdrukken der werken van
VONDEI„ BILDERDIJK, CATS, GEZELLE en nog een paar grooten
-niet. Voor den eerstgenoemde bezitten wij overigens de BibliograPhie van Vondels Werken door J. H. W. UNGER (2), en een,
weliswaar onvolledige, bibliographie van Cats hebben wij in :
Museum Catsianum door W. C. M. DE JONGE VAN ELLEMEET.
1837-1887. Tweede vermeerderde uitgave (3). — In nog een paar
(1) Vertalingen of navolgingen uit Martialis vindt men, behalve het
beneden genoemde, o. a. nog in de Korenbloemen van C. HUYGENS,
in H. BRUNO' S Mengelmoes (1666), in C. C. Plinius door M. C. VAN HALL
(1809), in de gedichten van J. VOLLENHOVE (1685) , P. HUISINGA BAKKER,
2e deel (1782), JAN VAN WALRE, 2e deel (1816) , JAN TEN BRINK (1823),
P. J. KOETS (1870), bij BILDERDIJK enz.
(2) Amsterdam, Frederik Muller en Comp., 1888.
(3) 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1887.
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andere gevallen, nl. voor de herdrukken eener Horatius-vertaling
van SLUITER, voor HOOFT ' S Warenar en BREDEROO ' S Moortje,
kon ik naar andere bibliographische lijsten verwijzen.
Titeluitgaven worden natuurlijk als dusdanig opgegeven ;
wanneer echter, zooals nu nog soms gebeurt, een boek eenvoudig door middel van een opgeplakt strookje papier van een nieuw
adres en jaartal voorzien werd, houd ik daar geen rekening mede.
Overdrukken noem ik slechts een zeer enkele maal, b. v. wanneer zij gemakkelijker te bereiken zijn dan het oorspronkelijke.
Wat in dagbladen en weekbladen in krantenformaat verschenen
is, was ik genoodzaakt weg te laten. Wel heb ik een paar vertaalde stukjes aangetroffen in De Maasbode, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Amsterdammer enz., loch wat ik aan kranten en dgl. kon inzien, was niets in vergelijking met wat onmogelijk binnen mijn bereik kon komen. Wat in kranten verschijnt,
heeft overigens maar een kortstondig bestaan.
* * *

Een groote moeilijkheid ontstond nit het begrip zelf der vertaling. Honderden hebben hun denkheelden hieromtrent aan het
papier toevertrouwd (1), zonder het evenwel eens te kunnen worklen. In elk geval bestaat er tusschen de opvatting van KLoos,
die de Antigone-bewerking van VAN LERUWEN niet eens een
vertaling wil noemen (2), en de zienswijze onzer vaderen een
hemelbreed verschil.
Gelijk onze voorgangers, nemen wij ook vrije omwerkingen op.
Anders ware de naam van Bilderdijk, dien iedereen nochtans
voor een vertaler houdt, in dit repertorium nauwelijks te vinden
geweest.
Een zoo breede opvatting van het « vertalen » bracht wel eens
teenige moeilijkheden mede. Meer dan eens twijfelde ik, of een
verzameling van Aesopische fabelen bij Aesopus dan wel bij
Phaedrus moest ondergebracht worden, of eenvoudig moest weg(1) Het oudste mij bekende schrift over dit onderwerp is : La maniêre de bien traduire d'vne langve en avtre... Avthevr ESTIENNF, DOLET.
Natif d'Orleans. Lyon, Estienne Dolet. 1540; blz. 13-19. Een exemplaar
van dit interessante en zeer mooi gedrukte werkje berust OD de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
(2) Literaire Kroniek, in : De Nieuwe Gids, 3e jrg. (1897-98), blz.
214-222. — Herdrukt in : Nieuwere Literatuur-geschiedenis door WILLEir
KLOos. Deel III. Amsterdam, S. L. van Looy. 1905 ; blz. 35 vlg ; enz.
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blijven als vertaald uit Romulus (1). Misschien ook zal de lezer
oordeelen, dat stukken van Bilderdijk en anderen, die ik onvermeld laat, niet vrijer omgewerkt zijn dan andere, die ik wel
noem. Over het algemeen was ik veel gastvrijer voor oude dan
voor latere bewerkingen. Het zou mij echter zelf verwonderen,
indien ik gedurende de zeventien jaren, dat ik aan dit repertorium gewerkt heb, denzelfden maatstaf had behouden voor het al
of niet opnemen van vrije vertalingen.
* * *

De eerste afdeeling van dit repertorium behandelt de Grieksche, de tweede de Latijnsche schrijvers. In elke afdeeling zijn
de namen der schrijvers alphabetisch gerangschikt. Onechte
werken vindt men op den naam, waaronder zij ons overgeleverd
zijn.
Titel, adres en jaartal der vertalingen worden opgegeven volgens dtn gedrukten, en slechts wanneer deze ontbreekt, volgen&
den gegraveerden titel. Tusschen vierkante haakjes voeg ik gegevens bij, die niet op het titelblad staan.
Wanneer de inhoud eener vertaling niet voldoende uit den
titel blijkt, wordt hij, behoudens de telkens aan te stippen uitzonderingen, volgens de laatste drukken der Bibliotheca scriptorum Graecoruin et Romanorum Teubneriana aangegeven.
Voor min of meer zeldzame werken noem ik eene of meer
boekerijen, waar ik ze aangetroffen heb ; het spreekt echter vanzelf, dat de allermeeste zich ook elders bevinden. Daar ik hier
niet alleen het nut van den lezer beoog, maar ook mijn bronnen
wit opgeven, vermeld ik ook dikwijls de in 1914 vernielde bibliotheek der Leuvensche Hoogeschool.
Het werk van sommige vertalers verschilt zoo weinig van dat
van een voorganger, dat men aan plagiaat zou gaan denken. In
zulke gevallen was ik eerder geneigd aan hun arbeid toch maar
(1) Martialis is hier wederom een der slachtoffers geweest. De Quic-

ken, een der afdeelingen van ROEMER VISSCHER ' S Brabbeling, bevatten

cell aantal versjes uit Martialis nagevolgd, in de inleiding der zeer'
zeldzame uitgaaf 1612 noemen 's dichters vrienden er Jertien ep, met
aanwijzing der nagevolgde Latijnsche enigrammata; zij schijnen Dal
echter te ver van het oorspronkelijke of te staan. Aldus ook vele Aukjes.in Puntdichten van P. G. WiTSEN GEYSBEEK... Te Amsteldam... 1809;
Epigrammatische /Nth°logic van denzelfden. Amst. !821, en: P-antclichten door P. G. WITSEN GEYSBEEK. Tweede druk. 3 din. Amst. 1834.
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een afzonderlijk nummer te gunnen. Zoo noem ik afzonderlijk
het Handboekje van Epictetus en de Cebes-vertaling van 1637,
welke Dr. BOAS (1) met evenveel recht als herdrukken der vertaling van GILLIS beschouwt.
Andere bewerkingen integendeel ondergingen bij een nieuwe
uitgaaf zoo diepe wijzigingen, dat zij veelmeer den naam van
nieuwe overzettingen verdienen. Zoo is de vertaling der eerste
elegie van Tibullus door A. HIRSCHIG, in De Recensent, 1836,
bijna niet meer te herkennen in Dude Lief de, 1840 ; M. C. VAN
HALL heeft insgelijks de meeste zijner overbrengingen bij een
volgenden druk geheel omgewerkt ; de brieven van Plinius,
welke in HARTMAN ' S Beatus ille voorkomen, zijn met vele veranderingen in Honderd jaar oeestelijk leven herdrukt, en in het
stuk, dat J. VAN GINNEKEN in zijn Roman van een kleuter uit
VOSMAER ' S Ilias aanhaalt, is bijna geen enkel vers onveranderd
gebleven. — Daar het hier echter niet mogelijk was een grens
te trekken, heb ik, om niet in het willekeurige te vervallen, ook
-zulke omwerkingen tot de herdrukken gerekend.. Het moge volstaan, den lezer hiervan te verwittigen.
Voor elken schrijver worden de vertalingen in chronologische
volgorde gerangschikt. Het scheen echter niet oorbaar, stiff aan
dit beginsel te houden. Herdrukken vindt men onmiddellijk
achter den eersten druk. Wanneer een vertaling broksgewijs
ontstaan is of uitgegeven werd, heb ik insgelijks alles bijeengebracht.
Daar in de meeste gevallen niet kan worden uitgemaakt, in
welk jaar een vertaling vervaardigd werd, moest ik den datum
der eerste uitgaaf, in druk of in handschrift, in aanmerking
nemen. Een strenge toepassing van dien regel had echter medegebracht, dat werk van VONDEL, BILDERDIJK, RODENBACH e. a.
eenige jaren na hun flood, dat de Medea van HOOFT op het jaar
1875 en de Numa van SPIEGHEL op het jaar 1902 genoemd werd.
In zulke gevallen heb ik het beter geacht, het werk zooveel
mogelijk te plaatsen in de periode, waarin het ontstaan is.
Sommige vertalingen zijn in den loop van verschillende jaren
verschenen in afleveringen, die naderhand tot een boekdeel wer(1) Tildschr. voor Ned. Taal- en Letterk. XXXVII, 1918, blz. 281
vig.
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den vereenigd ; wanneer dit het geval is, geef ik het jaartal
van het volledige boekdeel op.
***
Mijn onderwerp heb ik natuurlijk van een letterkundig-humanistisch standpunt behandeld : in geen enkel ander opzicht
vormen de vertalingen der oude schrijvers een groep. Mijn bedoeling was, een bijdrage te leveren tot de kennis van den
invloed der oude klassieke letteren op de Nederlandsche literatuur, taal en cultuur. Dc liefhebber van het boek als drukwerk,
de prentenkenner en anderen meer zullen ook wel, hoop ik, eenig
voordeel hebben van mijn arbeid, doch deze is niet met het oog
op hun wetenschap ondernomen.
Voor een eersten druk wordt derhalve de titel zoo nauwkeurig
mogelijk, hoewel in bekorten vorm, opgegeven, doch voor herdrukken en titeluitgaven herhaal ik hem niet, wanneer hij slechts
orthographische of andere geringe veranderingen ondergaan
beef t.
De aard zelf van dit werk scheen het vermelden van platen,,
die zich in vertalingen zouden bevinden, onnoodig te maken.
Aan schrijver ontbreekt overigens de bevoegdheid om op dit
gebied ernstig werk re leveren. Bovendien, wat de buitentekstplaten, de belangrijkste, betreft, bestaat er vaak verschil in dit
opzicht tusschen verschillende exemplaren eener zelfde oplaag
de eene hebben er, de andere niet ; de eene hebben er minder,.
de andere meer. Het Brusselsche exemplaar en een van de twee
Leidsche (1105 C 14) der onvolledige Aeneis van R. VAN ENGELEN, 1662, bevatten achterin de vijf platen, die voor het ontbrekende deel der vertaling bestemd waren; een der exemplaren van
het Plantijn-Museum (A 3834) bevat slechts vier dier platen; in
het ex. Leiden 1204 A 16 treft men er maar eene aan, die er los in
ligt. In het exemplaar A 3199 van het Plantijn-Museum is er geen
enkele te vinden, en in bet exemplaar BL 6478 der Gentsche
Universiteitsbibliotheek ontbreken zelfs de titelprent en de platen
behoorende hij boek II-VII ; het bevat slechts den Vergilius-kop
« apud Fulvium Ursinum in gem- ma ». Uit titeluitgaven werd
dikwijls de titelprent verwijderd, om tevens het jaartal te doen
verdwijnen, doch soms schijnen bij die operatie eenige exemplaren aan de aandacht van den uitgever ontgaan te zijn. Om die
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redenen is iets dat geen moeilijkheid oplevert in den catalogus,
eener verkooping of eener bibliotheek, waar het om afzonder-lijke exemplaren te doen is, veel bezwaarlijker in een werk alsdit.
Daarbij komt eindelijk nog, dat, terwijl ik zooveel mogelijk
den, groei der verschillende vertalingen en naderhand haar voortleven in herdrukken en aanhalingen schets, ik voor de platen
slechts fragmentair werk zou kunnen leveren. De geschiedenis,
eener vertaling valt immers meestal niet samen met die der
platen, welke haar versieren. Het gebeurt vaak, dat platen
slechts in enkele drukken van een werk voorkomen, terwijl zij
integendeel voor andere werken dienden of gecopieerd werden.
De platen van De gedaant-wisselingen van P. Ovidius Naso, doorI. VERBURG, Amst. 1732, zijn ten deele gecopieerd van de prachtuitgave 1703 van Vondel's Metamorphosen-vertaling. De etsen
van MARCUS GHEERAERTS in De vvarachtighe Fabvlen der Die-ren, 1567 (zie AESOPUS, 11. 5) vinden wij terug in Esbatement
moral, des animavx. A Anvers. Chez Philippe Galle [1578] (1)
en in VONDEL 'S Vorsieliicke Warande der dieren... Amstelre-dam, Bij Dirck Pietersz... 1617, alsmede in vele herdrukken ;
zij werden in spiegelbeeld en in veel grooter formaat gereprodu-ceerd in XXV Fabvlen der Dieren, 1617 en in VVoudt Van;
vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren, 1632 (zie AESOPUS n. 8).
Volgens het artikel Perret in Biographic Nationale ( t. XVII,
Bruxelles, 1903), dat evenwel veel onnauwkeurigs bevat, komen
die reproducties reeds voor in XXV Fables des animaux door
ET. PERRET. Anvers, 1578. Verkleinde reproducties der prenten
van M. Gheeraerts vindt men in UNGER ' S uitgaaf der Vorsielij.ke
Warande. Zij werden ook door den beroemden WENZEL HOLLAR
gecopieerd voor een Engelsche uitgaaf van Aesopus. Of zij in het
buitenland nog v.erdere lotgevallen beleefden, is mij onbekend.
— Het ware gemakkelijk meer dergelijke voorbeelden aan te
voeren (2), doch uit het bovenstaande blijkt reeds, dat een werk
over illustraties volgens den eisch van dat onderwerp moet wor(1) 1k gebruikte het exemplaar der Univ.-bibl. te Leiden ; dat derKon. Bibliotheek te Brussel (V. B. 6849. 4 0) is, gelijk vele andere boekw erken Bier inrichting, zoek.
(2) tie b. v. de mooie bijdrage van M. D. HENKEL. Nederlandsche
Ovidius-illustraties van de 15 e tot de 18e eeuw, in: and-Holland, 1921,,
biz. 149-187.
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.den opgevat en niet kart geent worden op een arbeid van geheel
:anderen aard.
Om nochtans naar de maat van mijn vermogen aan den wensch
van een der heeren verslaggevers te voldoen (1), vermeld ik het
voorhanden zijn van platen, wanneer mijn aanteekeningen zulks
toelaten. Indien die wensch. uitgedrukt was geworden, toen de
heeren verslaggevers in 1913 een eerste maal hun oordeel over
mijn werk uitbrachten, had ik er in ruimer mate kunnen aan
voldoen. — Een titelplaat alleen, prenten in bundels en tijd.schriften, waarin een vertaling voorkomt, blijven onvermeld.
* * *

Bij het opsporen en onderzoeken van vertalingen heb ik hulp
.gevonden in een groot aantal werken, waarvan hier de voornaamste volgen :
1. De reeds genoemde lijsten van TYDEMAN. Trots haar gebreken zijn zij mij verscheidene malen nuttig geweest.
2. De verhandeling van Dr. J. A. WORP getiteld : Hollandsche
Vertalin,pen van Grieksche Treurspelen in de Zeventiende
Emu) (2), en zijn bekend werk : Geschiedenis van het Drama en
het Tooneel in de Nederlanden (3).
3. J. H. W. UNGER, BibliograPhie van Vondels Werken. Amst.,
1888.
4. Mr. J. PAN, Aanwijzing der oude en nieuwere Dichters door
Mr. W. Bilderdijh en Vrou. we K. W. Bilderdijk overgebragt of
nagevolgd (4).
5. Bibliotheca Belgica. BibliograPhie generale des Pays-Bas,
par le bibliothecaire en chef et les conservateurs de la bibliotheque de l'universite de Gand (5). Gesticht door en tot livraison
189 (Dec. 1912) onder leiding van FERD. VAN DER HAEGHEN.
(1) Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie, 1921, blz. 771.
(2) Achter Programma van het Gymnasium te Groningen, voor... 18821883. Groningen, Oopenheim, 1882.
(3) Twee deelen. Groningen, Wolters, 1904-08.
(4) Amsterdam, Ten Brink en de Vries, 1839 ; een Nalezing daarop
(buiten den handel) werd gedrukt in 1855. Vermeerderde uitgaaf in
De Dichtwerken van Bilderdijk, XVe deel. Haarlem,- Kruseman, 1859.
(5) Gand, C. Vvt. La Faye, Mart. Nijhoff. 1880 vlg. Van livraison
195 (Juni 1921) of : Gand, Vanderpoorten.

-- 189 —
6. Annales de la tyPograPhie nêerlandaise au XV e siecle par
NT. F. A. G. CAMPBELL (1) .
7. W. NIJHOFF. BibliograPhie de la tyPograPhie neerlandaise.
Feuilles provisoires (2) en Nederlandsche BibliograPhie van i5oo
tot 1540 door W. NIJHOFF met medewerking van M. K KRONENBERG (3) .

8. De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zesiie-nde eeuw, door E. W. MoEs, voortgezet door C. P. BURGER,
jr. (4).
9. De boekhandel to Amsterdam voornamelijk in de 17 e eeuw,
.door M. M. KLEERKOOPER, aangevuld en uitgegeven door W. P.
VAN STOCKUM Jr. (5).
Vele andere bibliographische werken, vooral die uit een tijd
stammen, toen op dat gebied minder nauwkeurigheid geeischt
werd, of die aan Nederlandsche voortbrengselen weinig aandacht
schenken, waren mij van weinig of geen nut, of brachten mij
zelfs op dwaalsporen. Ik noem o. a. de Annales typographici van
MATT/AIRE, Hagae-comitum, 1719-1725 en Editio nova Auctior et
Th-nendatior, Amstelodami, 1733-Londini, 1741; het Naamregister uitgegeven door JOH. VAN ABKOUDE, later verbeterd en vermeerderd door R. ARRENBERG, de Bibliotheca Graeca en Latina
van FABRICIUS; Introduetio in notitiarn litteraturae romanae van
TH. CHR. H&RLES. Bremae, 1764 en Noribergae, 1781 ; de
Notitiae literariae in de uitgaven der Societal BiPontina, in die
van Lemaire (Pail3s) en in de collectie in usum DelPhini verschenen bij Valpy to Londen in het begin der XIX' eeuw; verder, J. W. Moss, 1 manual of classical bibliography (2 vol. 2d
ed. Loam, 1837), HOFFMANN, BibliograPhisches Lexikon der
griechischen Literatur (3 Bde, 1838-1845). BRUNET', Manuel du,
libraire, 4' edit. 4 deelen. Bruxelles, 1838-1839, het reeds genoemde lijstje van Dr. C. H. MULLER, enz.
De titels van andere werken, die de bibliographie van slechts

(1) La Haye, Martinus Nijhoff. 1874; met vier Supplements : ibid.
1878, 1884, 1889, 1890.
(2) 20 afleveringen. La Haye, M. Nijhoff, 1901-1912.
(3) 's Gravenhage, M. Nijhoff, 191941921].
(4) 4 din. Amsterdam, van Langenhuysen; 's Gravenh., Nijhoff 19101915_
(5) 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1914-16.
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een schrijver behandelen, zal men in den loop van dit repertorium vinden.
Onlangs is in Amerika een lijst van Engelsche vertalingen nit
het Grieksch verschenen (1), die uitsluitend op catalogi en.
andere bibliographische werken berust. Door die methode wordt
het work zeer gemakkelijk en de oogst overvloedig, doch men
heeft kans een verzameling van alle mogelijke bibliographische
flaters en misgrepen, van schrijf- en zetfouten tot stand tebrengen. 1k heb het veiliger geacht, zooveel mogelijk alle werken, die in aanmerking konden komen, zelf in te zien. Drukken,
die ik niet in handen kon krijgen, zijn met een sterretje geteekend ; geen enkelen heb ik vermeld, dien ik niet door een voldoende betrouwbaren zegsman aangestipt vond, of wanneer ik
geen bizondere reden had om een onbetrouwbaren in een bepaald
geval wel geloof te schenken (2).
(1) English Translations from the Greek : a bibliographical Survey._
By FINLEY MELVILLE KENDALL FOSTER. New-York, Columbia University
Press, 1919. In Philologische Wochenschrift, 1921, kol. 531-535 spreekt
RUD. KLUSSMANN over Foster's boek een vernietigend oordeel uit. Dit
vonnis kan mij niet verwonderen, hoewel ik niet alle opmerkingen van
den recensent zou willen onderschrijven. Zoo verlangt deze, dat b. v..
de vertalingen van Ilias, Odyssee, Batrachomyomachia en HomerischeHymnen afzondetlijk zouden worden opgenoemd : wie dan de vertalingen van een Bier werken wenscht te kennen, zegt hij, vindt dadelijk
alles bijeen. Dat is zoo, maar dan rukt men vaak uiteen, wat samenhoort ; en als dan een ander lezer eens wil weten, wat deze of gene
nit Homerus vertaald heeft, moet hij de stukken bijeenzoeken. Daarbij
komt, dat de door Klussmann aangeprezen methode heel wat herhalingen en verwijzingen noodzakelijk zou maken. Mies op aarde heeft zijn
voor- en nadeelen. Dikwijls gebruik ik met dank en bewondering Klussmann's Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum,
maar zelden of nooit vind ik, wat ik zoek, op een bladzijde bijeen.
(2) Een paar voorbeelden onder zeer vele, van niet-bestaande vertalingen, die men toch dikwijls vermeld vindt. Het was in de XViie
eeuw een geliefkoosd tijdverdrijf, de goede Latijnsche verzen der oude
dichters in slechte van een andere maat om te zetten. Daaraan bezondigde zich nu cok een zekere MATTHIJS BODE. In een bundeltje van
30 blz. 8vo, getiteld : Odae quaedam Horatianae In aliud genus carminis, Per FRANCISCUM WITSEN, MATTHIAM BODE, PETRUM REELAND enz.
transformatae. Amstelaedami, Apud Joannem Rieuwerts... CIDIOCXCVI,
vindt men van hem twee stukjes, t. w. Carm. I, 12 en Epod. 2, in
Latijnsche disticha omgezet. Het Groot Algemeen... Woordenboek...
Onder het opzicht van DAVID VAN HOOGSTRATEN en van JAN LODEWYR
ScHuER (B en C. MDCCXXXIII, blz. 282) zegt daarover : « Onder den
hoogleeraar Petrus Pran.cius... gaf by menigvuldige en fraaie blyken
van zynen dichtlievenden aardt, met in het jaar 1696 uit Horatius Lib.
I, Od. XII, Epod. Od. II en Lib. III, Od. II in eenen anderen Latynschen
dichtmaat over te brengen... » Of Bode inderdaad nog een derde stukje
van Horatius mishandelde, is mij onbekend. Doch nu lezen wij in het
Nieuw Nederlandsch RiograPhisch Woordenboek, Derde deel, 1914, kol.
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Hier volgt de lijst der bibliotheken en collecties, Welke ik bezocht heb en die in dit repertorium als vindplaats worden genoemd ; rechts is de verkorte aanduiding bijgevoegd, die in den
loop van dit werk gebezigd wordt.
AANWIJZING DER BIBLIOTHEKEN

Aalst
Amsterdam
D
»
»

VERKORTE
A kNWIJZING

Aalst
Boekerij van het St. Jozefs-college
Amst.
Boekerij der hoogeschool
Boekerij der Kon. Akademie van WetenAmst. Ak.
schappen
Bilderdijk-Museum (1)
Vondelmuseum (1)

127 : « Hoogstraten's Groot alg. Wdb. noemt een Matthias Bode..., die
in 1696 een vertaling uit Horatius uitgaf ». Vermoedelijk stond de
schrijver van dit artikel, toen hij Hoogstraten opsloeg, onder den
invloed van andere werken, waar Bode reeds als Horatius-vertaler genoemd wordt. Aldus in het Biographisch... Woordenboek der Nederd.
Dichters door P. G. WITSEN GEYSBEEK (l e deel, Amst., 1821) ; deze verwijst ten onrechte naar het 7 e deel van het Vaderlandsch Woordenboek
van JAC. KOK, waar alleen te lezen staat, dat Bode « blijken (gaf) van
zijne bekwaamheid in de Latijnsche Poezije ; geevende, in het jaar 1696,
eenige stukken uit HORATIUS in 't licht. » Witsen Geysbeek's vergissing
was ook reeds in het Biographisch Woordenboek van VAN DER AA en
in dat van HUBERTS enz., in VAN VI,OTEN ' S Bloemlezing uit de Ned.
dichters der 18e eeuw (Arnhem, 1871 ; blz. 52) en andere werken overgegaan. — Nog een voorbeeld. In de 56 uitgaaf der Bibliotheca Latina'
van FABRICIUS, 1721, wordt een Nederlandsche Livius in folio genoemd,
in 1571 verschenen te Antwerpen bij Jan Gymnick ; in de uitgaven 1728
en 1773 komt er nog een van 1562 bij. Hoewel zelfs Dr. J. A. WORP, in
het begin weliswaar zijner wetenschappelijke loopbaan (in de bovengenoemde verhandeling, blz. 10), den Nederlandschen Livius van 1562
vermeldt, geloof ik niet, dat Hoch deze, noch die van 1571 ooit bestaan
hebben. Het merkwaardigste is echter, dat op het einde der XVIIIe
eeuw die twee verdachfe Nederlandsche drukken naar Keulen verhuizen.
Zoo worden in het l e deel van de Livius-uitgaaf der Societas Bipontina,
1784, blz. CLV de volgende versiones Belgicce opgesomd : 1541. Antwerp. fol. — 1562. Colon. ap. Jo. Gymnicum. fol. — 1571. ibid. ap. eund.
fol.... » Hetzelfde vinden wij later in de Notitia literaria van den Livius
van LEMAIRE (vol. XII, pars prior. Parisiis, 1825, blz. 370), in de Londensche uitgaaf ad usum delphini (20e deel. Londini, Valpy, 1828, blz. 12796),
in de reeds genoemde verhandeling van TYDEMAN enz. Bij MAITTAIRE,
naar wien J. HARTZHEIM, Bibliotheca Coloniensis, 1747, voor den Keulschen Jan Gymnick verwijst, is noch van een Nederlandschen noch van
een anderen Livius sprake. Om het verhuizen der waarschijnlijk nietbestaande Antwei psche Liviussen naar Keulen te verklaren, zal ik een
gissing wagen, die wei niet zoo onmogelijk zal schijnen aan wie weet,
dat men
hibliographisch gebied op alles moet gevat zijn : ik vermoed
dat de verkorting fol. bij Fabricius door de Bipontini of door anderen
gelezen werd col., wat gernakkeliiker kon gebeuren bij menschen, die
den Keulschen Gymnick alleen of althans beter kenden dan zijn Antwerpschen naarn- en vakgenoot.
(1) Alle uitgaven van Vondel en Bilderdijk in dit repertorium ver_
meld, heb ik in het Vondel-, resp. in het Bilderdijk-museum te Amsterdam ingezien ; die twee collecties worden derhalve niet in elk bizonder geval als vindplaats genoemd.
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Collectie van Dr. M. Boas
Boekerij van het St. Ignatius-college
Boekerij der Pastorie Krijtberg
Rijksprentenkabinet
Stadsbibliotheek
Antwerpen
Boekerij van het 0. L. Vrouw-college
Collectie van den heer Emiel van Heurck
Museum Plantin-Moretus
Collectie van Dr. Juul Grietens
Borgerhout
Stadsarchief
Brugge
Boekerij van het St. Lodewijks-college
Koninklijke Bibliotheek
•
nrussel
Museum Bollandianum
Collectie A. Geerebaert S. I.
Stedelijke bibliotheek
• nter
Deve
Gemeentelijke bibliotheek
Doornik
Boekerij der Hoogeschool
Gent
Boekerij der Kon. Vlaamsche Academie
Boekerij van het St. Barbara-college
's Gravenhage Koninklijke Bibliotheek
Museum Meermanno-Westreenianum
Collectie van Dr. D.. F. Scheurleer
Universiteitsbibliotheek
Groningen
Stedelijke bibliotheek
Haarlem.
Katwijk a. R. Boekerij van het St. Willebrord-coliege
Gemeentelijke bibliotheek
Kortrijk
Boekerij der Hoogeschool
Leiden
Antiquariaat Burgersdijk-Niermans
Prentenkabinet
Boekerij der Hoogeschool, vernield in
•
Leuven
1914
Nieuwe boekerij der Hoogeschool
Boekerij van het Jezuietencollege
»
Britsch Museum
Louden
Universiteitsbibliotheek
Luik
Gemeentelijke bibliotheek
Maastricht
Boekerij van het Jezuietencollege
Boekerk; der R. K. Universiteit
Nijmegen
Boekerij van het Canisius-college
Bibliotheque nationale
Parijs
Centrale Bibliotheek
Rotterdam
Stadsarchief
Boekerij van het St. Jozefs-college
Turnhout
Universiteitsbibliotheek
Utrecht
Archief der firma Kemink en Zoom

Boas
Arnst. I.
Arrest. Kr.
t;mst. Pr.
Antw.
Antw. J.
van Heurck
Plantijn
Grietens
Brussel
Illus. Boll.
Brussel G.
Deventer
Doornik
Gent
Gent Ac.
Gent J.
den Haag
Meerman
Scheurleer •
Groningen
Haarlem
Katw ?.z.
Kortrijk
Leiden
Burgersdijk-N.
Leiden Pr.
Leuven
Leuven Li
Leuven J.
Londen
Luik
Maastr.
Maastr. J.
Nijmegen
Nijmegen J.
-Parfjs
Rott.
Rott. A.
Turnhout
Utrecht

Bovendien heb ik in Noord- en Zuid-Nederland eery aantal kleinere openbare en private collecties doorzocht, welke niet als
vindplaats genoemd worden.
De rijke Buma-bibliotheek te Leeuwarden hoefde ik niet te
bezoeken ; de catalogus, waarvan in 1920 het 10 e vervoig verschenen is, vermeldt geen enkele vertaling, die ik niet reeds
elders aangetroffen heb.
In het Museum Bollandianum vond ik gewoonlijk de noodige

— 193 —
hulpmiddelen om de vele moeilijkheden, die bij het samenstellen
van dit werk voortdurend ontstonden, op te lossen. Een enkelen
keer heb ik mij naar het Institut International de bibliograPhie
te Brussel begeven, doch ik mocht er in den catalogus niets vinden dan blijken van een ongeloofelijk gemis aan allerelementairste kennis (1).
Mijn oprechten dank betuig ik aan het bestuur der privaatboekerijen waartoe mij vrije toegang werd verleend, alsook aan
het personeel der bovengenoemde openbare bibliotheken, zonder
Wier onvermoeibare dienstvaardigheid deze lijst nooit tot stand
ware gekomen.

Ik verlang echter op bizondere wijze mijn erkentelijkheid uit
te drukken aan Dr. D. F. SCHEURLEER Gravenhage), Dr. M.
BOAS (Amsterdam) en Dr. J. GRIETENS (Borgerhout), die mij met
de meeste voorkomenheid inzage verleenden van de zeldzame
boeken die in hun bezit zijn; — aan de firma KEMINK EN ZOON
te Utrecht, die mij nit Naar archief een exemplaar van een haver
oude uitgaven mededeelde, welke ik nergens kon vinden en die
niet meer in den handel is (zie HF,RODOTUS, n. 7) ; — aan het
antiquariaat BURGERSDIJK-NIERMANS te Leiden, uit wiens zeer
rijken voorraad een tiental boekdeelen, die in Been der groote
openbare bibliotheken van Noord- of Zuid-Nederland aanwezig
zijn, mij werden uitgeleend ; aan Dr. H. C. DIFEREE, den
geleerden conservator van het vondel-museum te Amsterdam, die
mij persoonlijk behulpzaam was en ongevraagd zijn handexemplaar van UNGER, waarin hij de uitkomsten zijner bibliographische nasporingen opgeteekend heeft, te mijner beschikking
stelde ; — aan den heer A. J. DE MARE, conservator bij de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, wiens hulp ik mocht
genieten in de drie boekerijen der residentiestad, welke het mij
gegeven was te bezoeken ; — en aan Dr. J. C. VAN SLEE, bibliothecaris van de Athenaeum-bibliotheek te Deventer, die mij ter
inzage een I,ivius toestuurde, welken ik nergens had kunnen
ontdekken.

(1) Zoo vond ik er b.v. het woordje dutch vertaald door allemand,
op grond van welke vertaling titels uit Engelsche catalogi geknipt,
gerangschikt waren.
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TEEKENS
Een sterretj e (*) voor een titel beteekent, dat mij geen enkel
exemplaar van dat werk of die uitgaaf in handen is gekomen. Bij het
opnemen van dergelijke gegevens ben ik behoedzaam en zelfs wantrouwig to werk gegaan ; toch kan ik voor hun nauwkeurigheid niet
instaan. VOOr de aanwijzing eener bibliotheek beteekent het sterretje,
dat ik het aldaar aanwezige exemplaar niet gezien heb.
Wat niet op den gedrukten (of, waar deze ontbreekt, op den gegraveerden) titel of op de bladzijde er tegenover, maar elders in het boek
staat of op de een of andere wijze door mij of door anderen met min of
meer zekerheid werd vastgesteld, is tusschen teksthaakjes [ i ingesloten.
Wanneer van een paragraaf, die onderdeelen bevat, verwezen wordt
naar een andere van dien aard, geldt de verwijzing gewoonlijk ook
voor de volgende onderdeelen van beide paragrafen.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
WelenschaP !e bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WeteuschapPen, 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 harden
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Cornmissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking 'ran
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 yolk to verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
* *

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
hotidende 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 :
betzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van 1VIiddelnederlandsche teksten op het
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, litnrgie, 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 a en b genoemde; noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernornen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
Tuimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert=Fonds, in de Versiagen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanphebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
/tun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres :
Voor den Aug. Beernaert-j'rijs), in te zenden.
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INHOUD,
April.
1°) Verslag over de April-vergadering

195

2°) Lichtstralen uit Vondels Wertz, door GUSTAAF SEGERS,
werkend lid der Academie

201

3°) Gcethe's « Faust », door OMER WATT EZ, werkend lid
der Academie

217

Vergadering van 30 April 1924
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION,
bestuurder, Mr. L. WILLEMS, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS,
bestendige secretaris ;
de heeren : K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, OMER WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPg, Prof. J. VERCOULLIE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, E. H. J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE,
Dr. J. PERSYN, Mei. M. E. BELPAIRE en HERMAN TEIRLINCK,
werkende leden ;
Eerw. Pater J. SALSMANS S. J., briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE en Dr. M. SABBE,
werkende leden, en Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid,
lieten zich verontschuldigen.

***
Leopoldsorde en Kroonorde. — Bij Koninklijk Besluit van
8 April 1924 (Staatsblad, 12 April) werden de heeren Prof. Dr.
L. SCHARPA, werkend lid der Academie, tot officier in de Leopoldsorde en Prof. Dr. A. VAN HooNAcKER, briefwisselend lid,
tot Commandeur in de Kroonorde bevorderd. — De heer
Bestuurder wenscht hun geluk met deze onderscheiding.
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Analecta Vaticano-Belgica. Vol. VIII. Documents relatifs au Grand'
Schisme. Textes et analyses, publies par KARL HANQuET, professeur a
l'Universite de Liege. Tome I: Suppliques de Clement VII (1378-1379).
Door het Bataafsch Genootschap, te Rotterdam :
Nieuwe Verhandelingen,. Tweede Reeks : 9° dl., l e stuk.
Naamlijst der leden, December 1923.
Verslag der Algemeene Vergadering van 30 September 1922.
Verslag der Voordrachten van Leden. Bundel 11.-3 (Winter 19221923.)
Door de « Kungl. Universitetets-Bibliothek s te Uppsala (Zweden) :
Mittelniederdeutsche Arzneibiicher I. Das Gothaer mittelniederdeutsche Arzneibuch and seine Sippe. Herausgegeben von SVEN
NORRBOM.

- 196 De hieronder volgende proefschriften :
Eine westfeilische Psalmenitbersetzung, von ERIK ROOTH .
Das Lautsystem der niederdeutschen Kanzleisprache Hamburgs
int 14. Jahrhunclert, von SVEN LIDS.
Zur Geschichte der germanischen N-Deklination von ELI/As WEssgN.
Zur Geschichte der periphrastischen Verbindung des Verbum substantivum ntit dem Partizipium Prtisentis im Kontinentalgermanischen,
von JOHN HOLMBERG .
Svarabhakti, and Erleichterungsvokal im Altdeutschen bis ca. 1250,
von H kNS REUTERCRONA .

Vollstlindiges Glossar zu Notkers Boethius de consolatione philosophiae. Buch I. Von Nas LINDAHL.
Lautstand der Mundart der Gemeinde Altengamme in den Vierlanden bei Hamburg, von HUGO LARSSON.
The Vocalism of Romanic Words in Chaucer, by RUBEN NOJD.
Continental-germanic personal Names in England, in Old and
Middle English Times, by THORVALD FORSSNF,R .
Toponymics or Derivations from local Names in English, by
COSTA. LANGE NFE LT .

The Place-names of Wiltshire: Their Origin and History, bij
EINAR EKBLONI.
A Grammar of the Dialect of Lorton (Cumberland), by BäRJE
BRILIOTH .

Nomina Agents in Old English. Part I. By KARL KARRE.
The Rime-vowels of Cursor Mundi, by OTTO STRANDBERG.
Corrections and Additions in the Ormulum Manuscript, by SIGURD
HoLm.
Studies on uncompounded personal Names in Old English, by
MATS Rir :. DIN .
Etude sur la palatalisation de K devant une voyelle anterieure
en francais, Dar KARIN RINGF,NSON .
La particitle CUM comme preposition dans les langues romanes,
par CARL GUSTAF SANTESSON .
Etude sur l'emploi de l'argot des malfaiteurs chez les auteurs
romantiques, par NILS EVERT TAUBE.
Etude sur les actions analogiques reciproques du Parfait et du
Participe passé dans les langues romanes I. Par ERNST G. WAHLGREN.
Etude sur MAGIS et les expressions adversatives dans les langues
romanes, par J. MELANDER .
Etude sur l'expression syntactique du rapport d'agent dans les
langues romanes, par HJALMAR KALLIN.
Le developpement des proparoxytons latins en -ULUS, A, UM dans
les langues romanes, par AKE L. BLOMGREN.
La construction de l'Infinitif dependant d'une locution impersonnelle en francais des origines du XV e siecle, par HILDING KJELMAN.
Studier diver Theophiluslegendens Romanska Varianter, of HJAL-

MAR LUNDGREN.

Door « Leuvensche Studien en Tekstuitgaven » :
Hadewvc!?: Visioenen. ODnieuw uitge geven door Dr. J. Van Mierlo,
jr. S. J. I. Tekst en Commentaar. Leuven, 1924.
Door de « Societe d'Emulation, to Brugge :
Annales. 1'. 65, fasc. 2-4; — t. 66, fasc. 1-4.
Melanges, VIII : Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre 1577-1584, par le chanoine A. C. DE SCHR EVEL.
Tome I.
Melanges, IX : De eerste eeuw van het Broederschap der seven
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weedontmen van Maria in Sint-Salvator, te Brugge, door Kan. AD.
DUCLOS.

Door den E. H. JAN BIRNAERTS, onderpastoor te Sint-Jans-Molenbeek :
Ons Nederlandsch Tooneelrepertorium, bewerkt door JAN BERNAERTS, Pr.
Door den heer C. GODELAINE, leeraar aan het Atheneum, te Verviers :
Balrozeken van Minus van Looi en Naar aanleiding van Ward
Schouteden's Remond en Renilde, door C. GODELAINE. (Twee overdrukken uit Limburg.)
Door den schrijver :
Stir l'ecologie des epiphytes de la surface des troncs d'arbres
Java, par M. PAUL VAN OYE.
Les Marais de la Province de l'Equateur au point de vue hygie•
nique, par le mime.
Zur Biologie des Potamoplanktons auf Java. Id.
Aangekocht : Index generalis. Annuaire general des Universites.

1923-1924.

**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Congres der Amerikanisten. — Brief van 28 Maart,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten bericht, dat hij de MI. Prof. AD. DE CuuLENEER, werkend
lid, en Prof. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid der Academie,
aanstelt als afgevaardigden van het Staatsbestuur op het te
Den Haag en Gothenburg te houden 21e Internationaal Congres
der Amerikanisten.

2°) University of Illinois. — Brief van 16 April, waarbij
de heer CHARLES A. WILLIAMs, Assistent Professor aan de
4( University of Illinois, Urbana, Illinois » aan de Academie
mededeelt, dat wijlen Prof. KOPP, bibliothecaris aan de Universiteit van Marburg een onuitgegeven handschrift heeft nagelaten over de « Flamish-deutsche Liedergemeinschaf t in friiheren Zeiten ». Hij vraagt of de Academie wellicht bereid zou
gevonden worden om het stuk uit te geven. — De Academie
verklaart bereid te zijn het werk aan het oordeel van een jury
te onderwerpen, die dan beslissen zal of het al of niet onder
haar uitgaven kan opgenomen worden. In dien zin zal aan
den heer CHARLES A. WILLIAMS geschreven worden.
3°) Afsterven van Dichter Lodewijk de Koninck, oud=
briefwisselend lid. -- De Academie verzocht den heer G.
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SEGERs, de lijkplechtigheid van Dichter de Koninck te Hoogstraten bij te wonen en zond een brief van deelneming aan de
familie. — De heer SEGERs brengt hieronder volgend verslag
uit over de plechtigheid :
Ilooggeachte Collega's,
Bij telegram van 28 Maart verzocht onze heer Bestendige Secretaris
mij, ons genootschap op de lijkplechtigheid van Lodewijk De Koninck
te Hoogstraten, te vertegenwoordigen.
Bij brieve van denzelfden datum schreef de heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten mij, K dat ik hem ten zeerste zou verplichten door de Regeering te vertegenwoordigen op den dienst, Welke.
op 3 April aanstaande om 10 uren ter nagedachtenis van den dichter
Lodewijk De Koninck zal gehouden worden n. 1k heb mij van deze
dubbele taak gekweten. Na den dienst heb ik mij naar de familie begeven om de deelneming der Regeering en der Koninklijke Vlaamsche
Academie uit te drukken in het verlies van Lodewijk De Koninck, die
onze gemeente, en zelfs het land tot eer verstrekt, en onze moedertaal
heeft opgeluisterd door zijn heerlijk werk.
Namens den Gemeenteraad van Hoogstraten en ook namens de
familie van Lodewijk De Koninck betuig ik hunnen dank aan de
Regeering en aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, die zich op
de uitvaart hebben laten vertegenwoordigen.
Lodewijk De Koninck behoort voortaan tot onze Letterkundige
Gesell iedenis .
Het nageslacht is altijd rechtvaardig. Het zal de verdienste van
zijn werk naar waarde beoordeelen. Toch zal het, meenen wij, getuigen,
dat De Koninck een dichter bij Gods genade was, en dat zijn werk
tal van stukken van wezenlijke schoonheid bevat. Het zal vooral hulde
brengen aan zijne onbaatzuchtigheid, eerlijkheid en diepe overtuiging.
Hij is arm gestorven.
Op onze dagen van winstbejach en zingenot, van verstoffelijking,
aanbidding van het gouden kalf en zedelijk verval, vertoont het beeld
van Lodewijk De Koninck zich in al zijne verheven kracht en schoonheid. Hij heeft onze moedertaal opgeluisterd : zijn naam zal in eere
blij ven.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN,
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal=
en Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPA, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Cornmissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren : K. DE FLou, voorzitter, Kan.
AM. Joos' Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. J. VERcouLLIE, Mr. L. WILLEms,
J. JACOBS, leden, Prof. LOGEMAN, hospiteerend lid, en Prof. Dr.
L. SCHARPJ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Tekistkritiek
Prof. Dr. L. SCHARPA.

aver Esopet (' mededeeling). —

Door
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Is de Esopet het werk van twee schrijvers? Zoo ja, waarop
kan men steunen, om in aansluiting met Maerlants mededeeling
over Calfstaf en Noydekyn, het aandeel van elk der schrijvers
te onderscheiden in den ons bewaarden fabelbundel? Eerst hoef E
de oorspronkelijke volgorde hersteld, welke door den 14"-eeuw.schen afschrijver haast hopeloos door malkaar werd gehaald.
Voorts valt te letten op het verschil in artistieke begaafdheid,
tusschen de fabelen uit de eerste en die uit de tweede helft.
Typische verschillen in woordgebruik laten toe de twee derden
der fabelen aan den eersten, een derde aan den tweeden dichter, den voortzetter, toe te schrijven ; vooral het felt dat den
eersten schrijver de aanhalingsvorm seithi eigen is, en seegti
eigen aan den tweeden. Ook valt te wijzen op het gebruik van,
een inoeilijker strophenvorm (strophen van zes regelen) door
den tweeden dichter, terwijl de eerste dichter een aantal fabelen
niet-strophisch schreef. Eindelijk : de eerste dichter is verhalend-didactisch ; de tweede dramatiseert.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal= en Letter=
kunde. — De heer 0. Wattez, secretaris, legt verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS,
G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPA, Dr. J. PERSIJN, leden, Mr.
WILLEMS en Prof. LOGEMAN, hospiteerende leden en 0. WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Over eenige onuitgegeven handschriften van Antoni Van
Leeuwenhoek.
Lezing door Dr. A. J. J. VANDERVELDE.
De heer VAN DE VELDE afwezig zijnde, wordt zijne lezing
uitgesteld.
2°) Lichtstralen uit Vondels werk. — Lezing door G.
SEGERS.

De heer SEGERS leest eene verhandeling waarin hij zegt dat
het veel beter zou zijn indien Vondels geheele werk meer gelezen en gestudeerd werd dan het opsporen van alle bijzonderheden uit zijn leven. Hier te lande zijn van Vondel alleen
bekend de stukken die in alle bloemlezingen voorkomen en de
tooneelstukken die in schouwburgen of colleges worden opgevoerd.
Spreker leest om te sluiten enkele stukken uit Vondels
werk, dat minder bekend is.
De voorzitter bedankt den heer SEGERS voor zijne lezing

— 200 —
stelt voor ze to laten opnemen in de « Verslagen en Iviededeelin=
gen ».
3°) Een handschrift van Bilderdijk. — Mededeeling door
Prof. LOGEMAN.
Dit handschrift is een blijspel, getiteld De Goudmaker. Het
werd nooit uitgegeven. De Goudmaker van Bilderdijk is eene
bewerking van een blijspel van Holberg : Het Arabisch Poeder,
in het Hollandsch vertaald eerst in proza en daarna in verzen.
Naar eene deter vertalingen heeft Bilderdijk gewerkt.
Prof. LOGEMAN spreekt over Bilderdijk's werk, en ook over
zijne werkwijze, de verbeteringen toegebracht aan zijn handschrift, enz.
De voorzitter bedankt den heer LOGEMAN voor zijne mededeeling.
**

DAGORDE.
1°) Lidmaatschap der Academie. Opene plaatsen. — De
Academie stelt het getal der opene plaatsen vast. Staan open :
Een plaats van briefwisselend lid, tot vervanging van Mej.
VIRGINIE LOVELING, overleden ; drie plaatsen van buitenlandsch
eerelid tot vervanging van de heeren Dr. HENRY BRADLEY, Prof.
G. KALFF en TACO H. DE BEER, alle drie overleden.
De Academie gaat over tot het benoemen der Commissie
tot voorstelling van twee candidates voor elk der openstaande
plaatsen. Deze Commissie bestaat uit het Bestuur en drie leden.
Worden aangewezen de heeren : Is. TEIRLINCK, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN en E. H. J. JACOBS.
2°) Lezing door den heer Omer Wattez, werkend lid. —
Goethe's eerste en tweede Faust.

Lichtstralen uit Vondels Werk
door GUSTAAF SEGERS, werkend lid der Academie.
Gij treedt over hoofden en kruinen der
Nederlandsche poeeten.
KASPER VAN BAERLE.

Zeker heeft het zijn belang te weten of Vondel al dan niet
in Belgie geweest is, de huurwaarde te kennen van de huizen,
die hij heeft bewoond, evenals het zakencijfer van zijnen kousenwinkel in de Warmoesstraat, de sommen gelds, die zijn zoon
heeft verkwist en dergelijke aangelegenheden meer. In Welk
jaar is de dichter tot den Roomsch-Katholieken godsdienst
overgegaan ? Welke personen ihebben daar vooral toe bijgedragen ? Welken rang bekleedde hij in de maatschappij ? Deze,
en tal van andere aangelegenheden, gaven tot geleerde nasporingen aanleiding, en zoo over dit alles nog veel duisterheid'
heerscht, moeten wij erkennen, dat die navorschingen helder
licht over het leven en de personaliteit van den dichter verspreid hebben; niet alleen daarover, maar ook over het ontstaan
van niet weinige zijner werken. En, wat belangrijker is, zij
doen ons deze werken beter verstaan, soms zelfs voelen, en dit
is onontbeerlijk om ze ten voile te genieten.
Doch de hoofdzaak is de studie van deze werken zelf. Wij
moeten er ons op toeleggen deze werken door onze studeerende
jeugd te leeren bewonderen. Met kennis van zaken bewonderen.
Overdrijven wil ik niet ; doch, ik vrees niet, dat ik mij
hieraan bezondig, indien ik verklaar, dat de meesterwerken
van Vondel hier te lande niet genoeg bekend zijn, niet genoeg
bestudeerd en gewaardeerd worden. Het is waar : enkele treurspelen worden in het middelbaar onderwijs ontleed, sommige
ztlfs in colleges en door tooneelkringen opgevoerd ; doch hoevelen zijn er, zelfs onder de hoogst ontwikkelden, die zich in
de lezing dezer meesterstukken der wereldletterkunde vermeien? En dan moet men nog erkennen, dat doorgaans dezelfde
stukken worden gelezen, ontleed en opgevoerd.
In Nederland wordt daar ook over geklaagd :
« Van zijne (JAcoB VAN LENNEP ' s) met zooveel zorg en smaak hewerkte nieuwe uitgave van alle de werken van den Prins der Dichteren
is het te verwachten dat het tegenwoordig geslacht zich meer dan tot
hiertoe, door eigen kennisneming van de volkomen rechtmatigheid van
dezen eernaam overtuigen zal », zegt Nicolaas Beets.
« Het jaarlijks sleursgewijs opvoeren van den overschoonen Gijsbrecht van Amstel, is daartoe, in verband met de Bruiloft van Kloris en
Roosfen, ongenoegzaam. Ongenoegzaam ook het kennen en vanbuitenleeren van enkele schoone stukken in bloemlezingen, in alle doorgaans
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dezelfde, voorkomende. Niets is geschikter om ten laatsten een welgevestigden roem te doen in twijfel trekken, dan toenemende onkunde
van de gronden waarop hij rust (1) ».

Het is mijn plan heden over enkele van Vondels meester.stukken te spreken, waarvan de meesten hier te lande zoogoed
als onbekend iijn, of waarop zeker de aandacht in de mate niet
gevestigd werd, welke zij zoo ruimschoots verdienen. 1k zal
deze werken niet uit een historisch of wijsgeerig oogpunt beschouwen, tenzij soms zeer beknoptelijk, en dan nog om ze toe
te lichten. Ik kan er geen nadruk genoeg op leggen, de alzijdige
studie van Vondels werken is, met het oog op de geschiedenis,
en niet alleen der letterkunde, maar der wereldgeschiedenis,
der schoone kunsten, der historische taalkunde en van tal van
andere zaken, bij uitstek belangrijk ; tot de alzijdige geestesontwikkeling is geene studie zoo vruchtdragend ; zij is ook
het eenige middel om den grooten man in zijne verbazende
-alzijdigheid te leeren kennen en waardeeren. Ik wil den dichter
uitsluitend als dichter laten optreden. Niet als eene ongenaakbare figuur uit lang Vervlogen tijden, niet als een kunstenaar,
wiens werk met eene dikke stoflaag is overtogen, die zoo ver
van ons of staat, dat hij tot ons niet kan komen, die ons zelfs
vreemd blijft. Neen, mijn Vondel is niet alleen de groote Vondel, maar de levensfrissche Vondel, de man van onzen tijd en
van alle tijden, die altijd mensch blijft, wiens poezie zoo echt,
zoo diep menschelijk, ons veredelt en verheft, de weergalooze
Vlaming, aan wiens dichtergloed wij ons in onze verstoffelijkte
maatschappij gelijk nergens elders kunnen verwarmen, in wiens
dichterstroom wij ons gelijk aan geene andere bron kunnen
laven.
Getrouw aan mijne werkwijze laat ik den dichter zooveel
mogelijk zelf spreken.
Nog een paar beschouwingen.
Heb ik inderdaad de schitterendste lichtstralen uit Vondels
dichterschat opgevangen? Och, de schat is zoo groot, zoo onuitputtelijk, en tevens zoo veelzijdig, dat de keuze bij uitstek
moeilijk valt. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden,
dat o. a. Gijsbert van Amstel, Lucifer, Adam in Ballingschap,
Jozej in Dothan, hier onvermeld blijven, daar deze treurspelen
in tal van onderwijsinrichtingen ontleed, en zelfs meermaals
ten tooneele opgevoerd werden. Doch, deerlijk zou ik mij bedriegen, of de medegedeelde fragmenten zijn wezenlijke sieraden
van onze letterkunde en tevens kenschetsend voor Vondels genie en personaliteit.
Schier uitsluitend bestuurde de poetische schoonheid mij
(1) Vondel. Verpoozingen op letterkundig gebied door NicoLAAs
BEETS. Derde, door den Auteur herziene druk Biz. 115.
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bij de keuze der stukken. Doch de gepastheid en de luister der
taal liet mij niet onverschillig. Vondels werken zijn voorzeker
een onwaardeerbare schat ter ontwikkeling van het aesthetisch
gevoel, van den letterkundigen en poetischen smaak ; loch niet
minder van het taalgevoel. Vondels taal, 't is de eerste maal
niet dat ik bet zeg, is eenig ; geen letterkundig meesterwerk,
van welken dichter of prozaschrijver ook, is zoo geschikt om
zich bij den vorm onzer studenten aan te passen en lien te
zuiveren en te veredelen. Wie goed, gezond, deugdelijk Nederlandsch wil leeren schrijven, ga bij Vondel ter school; Nicolaas
Beets heeft het lang vOOr mij, en veel schooner gezegd.
Met aanteekeningen en ophelderingen ben ik niet kwistig.
Al te dikwijls mag men te dezer gelegenheid zeggen, . dat de
boomen beletten het woud te zien. Doch geheel kon ik er • mij
niet van onthouden. Aan « De werken van J. Van den Vondel
uitgegeven door 11,1 r J. van LenneP. Herzien en bijgewerkt door
I. H. Unger, heb ik geput. Doch niet altijd schonken hunne
nota's mij .voldoening, wat de duidelijkheid betreft. 1k heb die
naar mijn beste vermogen volledigd, zonder het doel uit het
oog te verliezen, dat ik sinds zoovele jaren met mijne Vondelstudien nastreef : de zedelijke, verstandelijke, artistieke, rationale ontwikkeling, de loutering en veredeling van het taalgevoel van ons dierbaar Vlaamsch y olk, door het onderwijs in
de letterkunde.

I.
Het Schip. Het Leven aan Boord.
Al wat bepekt, beteerd aangrijpen kan, en vatten,
En dansen op de koorde en klauteren als katten,
Zeespoken, die gezwind den steilen mast opvliegt,
En zijt in Thetis' schoot (1) van kindsbeen opgewiegd ;
Bolkvangerdragend gild (2) en blauwe toppershoeden,
Die koortsen haalt op 't land, en lust schept op de vloeden,
Stuurlieden, grijs van kop, die liever rijst en zinkt
In 't bedde van de zee dan in de pluimen stinkt ;
Gij, schippers, die niet lang aan eenen oord kunt rusten,
En 't anker licht en werpt aan vergelegen kusten ;
En al wat binnensboords van schuim en pekel zoor (3),
Nu ommewegen zoekt, nu houdt een rechter spoor,
(1) Thetis : eene Nereide of zeegodin, vrouw van Peleas, moeder
van Achilles.
(2) Bolkvangerdragend gild: Het woord Bolk had voorheen ook de
beteekenis hevige regenbui of storm, verg. nog bij Molema : Hij het
rt' bolk vangen, van iemand, die een nat pak heeft gehaald. Bolkvanger
is dus eigenlijk overkleed, waarmede men een bui opvangt verg.
Zuldwester(hoed). Wdb. der Ned. Taal. III, kol. 303. Het bolkdragersgild : het gild der matrozen.
(3) Zoor: stram.
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Verzelschapt mijne reis en voorgenomen beevaart,
Die ik geheiligd heb den lof der nutte zeevaart...
Die voet zet binnensboords, ziet met verwondren aan
De groote en fokkemast, de zeilen, de bezaan,
Den boegspriet, 't galioen, spil, beting, ankers, kluizen,
Om vieren 't ankertouw, wanneer de baren bruischen,
't Gespannen boevennet (1), de koebrug (2), de kombuis,
Waarin men spijze kookt voor 't driftig eikenhuis :
Verneemt de bottlerij, de kooien, gotelingen (3),
Kortouwen, wijd van mond, die vesten zouden dwingen,
De kogels, zwaar van wicht, de kamer, die het kruit
Daar Cerberus (4) voor beeft, in haren boezem sluit ;
De stuurplecht, de kajuit, die buren (5) bij elkander,
De wijde stuunnanshut ; verbaast hij onder ander.
Stijgt neder in het ruim, en roept : o Bootsgezel !
Rampzalig mensch, wat 's dit ? 't is 't voorburg van de hel.
Nieuwsgierig loopt vrij heen doorsnuffelen, o zotten !
Te NaDels en te Room d'Italiaansche grotten :
Zeldzamer duikt men hier in onderzeeschen kuil.
Hier is de Noorder As. Hier gaat de zonne schuil.
Een koninklijken oogst zou deze buik verslinden.
De Gierigheid vertrouwt haar schatten hier den winden.
De koopman knaagt zijn hert op 't bedde, of bij het vier :
Het lichaam dat is thuis, zijn zorgen waken hier.
't Gezelschap dat dees Bruid en Juffer leidt ter kerken,
Daar banken zijn van steen en graven zonder zerken,
En 't koor staat onverdekt ; is Koo pman of Kommijs
En Schipper, Stuurmans maat, en Stuurman, die om prijs,
En winning 't roer bewaakt ; Hoogbootsman Schimman, (6)
[Gieter (7),
Zeilmaker, Bottelier, Barbier en Busseschieter,
De Wachter van 't kajuit, de Putger (8) de Provoost (9),
(1) Boevennet : net van traliewerk, dat voorheen gespannen voor de
opening van een schip geplaatst werd en bestemd was om hen, die
't schip wilden enteren of met andere slechte bedoelingen beklimmen,
van boord te houden (Unger).
(2) Koebrug : naam van een dek. (Id.)
(3) Goteling: Eigenlijk, in onderscheiding van het oudste gesmede
geschut, een uit ijzer of metaal, (messing) gegoten kanon (doch mettertijd, toen alle vuurmonden gegoten werden, de benaming voor eene
soort van liclit geschut, dat inzonderheid, zoo niet uitsluitend, op de
schepen gebruikt werd.) Wdb. der Ned: Taal. V. 453.
(4) Cerberus hiet de afschuwelijke hoed der Onderwereld. Volgens
Hesiodus had hij vijftig koppen. De schilders en beeldhouwers stellen
hem g6woonlijk met drij koppen, dikwijls met slangenharen aan hals
en lijf voor. Hij bewaakte den ingang van de Hades of Onderwereld,
en vleide de binnentredenden, doch wie terug wilde, greep hij vast en
verslond ze. Hercules was de eenige, die hem kon overwinnen.
(5) Die buren bij elkander. « Buren » : Een buurpraatje houden.
Oneigenlijk (zooals hier) van zaken, hetzij bij persoonsverbeelding, hetzij
alleen : in elkanders nabijheid zijn. » Wdb. der Ned. Taal. III. 1900.
(6) Schimman of Schieman : degene aan boord, die belast is met
het toezicht on de tuigage van het voorschip. (Unger.)
(7) Gieter: Scheepsgieter, degene die belast is met het besproeien
van het schip.
(8) Putger, kajuitjongen.
(9) Provoost, ook wel de geweldige genoemd, het hoofd der politie
van het scheepsvolk.
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En 't statig aangezicht, dat zieltjes zalft en troost (1),
De Timmerman, de Kok, die voedsel schaft om leven,
En op gezette tijd elkeen zijn spijs te geven,
Bij deze komt Matroos, vaak honderd in 't getal,
Twee vanen krijgsvolk ook, als 't ergens gelden zal.
Dees leven welvernoegd, naar 't schaffen van den Kok is
Bij grut, bij pekelvleesch, bij slabberdaan en stokvisch,
Erweten, zuivel, rog : 't zeewater maakt ze graag.
Een Bootsman, wel gehard, en voelt geen kwade maag,
Gelijk ons pronkers doen, die brassen en vergasten,
En voor een gastgaan vaak drij dagen moeten vasten.
Vermits ter wereld ook bestaan moet alle ding
Bij wetten, bij gezag, bij tucht en ordening,
Zoo heeft men zulks in acht : men eert er goede zeden,
Men predikt er het woord (2) men oefent er gebeden,
Men spant er heilgen raad, het vierschaar eischt zijn recht,
Men straft er dieverij, twist, vloeken en gevecht,
Met dag (3), met vangenis, kielhalen (4), boeien, slagen,
En temt ze, die op 't land geen weelde kunnen dragen.
Men smetst er viermaal daags. Zes ledigen een bak (5),
Elk nuttigt zijn rantsoen, zijn kooi en ongemak.
Eenieder staat zijn wacht. Men meet den tijd bij glazen,
Die schandig wordt verkwist van roekelooze dwazen.

Dikwijls worden de woorden van Gerard Brandt aangehaald:
K Om van elke stof en zaak de rechte spreekwijze te vinden,
onderzoekt Vondel bij allerlei slag van menschen wat duitsche woorden
elk omtrent zijn werk, hanteering en kunst gebruikte. De landluiden
ondervraagde hij omtrent den landbouw, en hoe ze 't geen daartoe
behoorde, noemden en uitdrukten. Omtrent den huisbouw, op gelijke
wijze de timmerluiden en metselaars ; omtrent de scheepvaart en
't scheepstuig de zeeluiden. « Wat de zeeluiden betreft », voegt Nicolaas
Beets hierbij : « Zijrie treurspelen lezende zou men wel eens op de
gedachte kunnen komen, dat hij ze wat te veel geraadpleegd, en hier
en daar misbruik van de verkregene kennis gemaakt heeft » (6).

II.
De Zeestorm.
De Zeestorm is evenals Het Schij, Het Leven aan Boord
aan Vondels gedicht Het Lof der Zeevaart ontleend, dat aan
LAURENS REAEL, « Voordezen OPPervoogd en eenigen Beheer=
(1) En 't statig aangezicht : de ziekenverpleger.
(2) Men predikt er het woord: Gods woord
(3) Met dag : met een end touw.
(4) Kielhalen : Eene scheepstraf, wanneer de misdadiger, door
middel van een touw, welks einde aan de groote ra vastgemaakt is,
onder het schip doorgehaald wordt. » Groot Nederduitsch Taalkundig
Woordenboek door P. Weiland. 295.
(5) Men smetst (smult) er viermaal daags. Dat kan er door ; zoo
doen onze Kempenaars nog.
Zes ledigen een bak. Dat is weinig aristokratisch.
(6) Over de Beteekenis der Ongeletterden voor de Letterkunde.
Aanteekeningen.
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scher van Oost=Indien, werd opgedragen. Het verscheen in 1623.
De dichter was dus zes en dertig jaar oud. Hij was in het krachtigste van den mannelijken leeftijd. Toch was het er ver of
dat hij dan zijne heerlijkste werken schreef.

« Wanneer deed hij dit ? In de weelderigheid van jeugdige jaren ?
In de voile mannelijkheid van den middelbaren leeftijd ? Neen, maar
veeleer in den afgaanden leeftijd, het toppunt reeds voorbij ; en vooral
in dien hoogen ouderdom, dien wij niet, u ten zij dan dat wij zeer sterk
zijn », bereiken. De helft en schoonste helft is het werk van een grijsaard tusschen de zevenenzestig en tachtig jaren. Ook met de wintersneeuw op de dunnende haren stonden dat machtig hoofd de rijkste
verbeelding en een onuitputtelijke schat van gedachten en vormen ten
dienste (1).
't Is niet het minste wat ons jegens den grooten Vondel
met ontzag vervult.
De Zeestorm is een overheerlijk tafereel. De dichter geeft
hier de treffendste bewijzen van zijne wonder verbeeldingsvermogen en van zijn ongeevenaard, stout vernuft. Men ziet waarlijk de beelden, men hoort het gehuil en 't gekerm der schipbreukelingen, en het geraas van het orkaan. 't Is eene schilderij
van een onzer groote Vlaamsche meesters (2).

Op het Verongelukken van Doctor Roscius.
« Antoni Roscius, geb. to Hoorn in 1594, was geneesheer
en terzelfder tijd predikant bij de Waterlanders. Met zijne vrouw
over 't ijs naar Amsterdam gaande, zakten zij er door. Ofschoon
zij gered werden, stierven zij kort daarna (3). »
Waarschijnlijk behoorden beiden tot Vondels vrienden. De
dichter vervaardigde, ter gelegenheid van dezen dramatischen
dood, het volgende sonnet. Men weet, dat een groot getal zijner
werken gelegenheidsgedichten zijn. Op onzen tijd, dat het dichtvak fel in de mode is, en daar zooveel onbeduidends in verschijnt, mag de aandacht wel op dit heerlijk gedicht gevestigd
worden ; mijn onvergetelijke vriend Victor De La Montagne,
zelf een onzer beste dichters, verklaarde mij meer dan eens, dat
hij Vondels gedicht voor het schoonste sonnet hield, dat in
onze taal werd geschreven. 't Is inderdaad een meesterstuk van
aangrijpend gevoel.
(1)
Gebied
(2)
(3)

Vondels Reizangen. Verscheidenheden meest op letterkundig
door Nicolaas Beets, II. 104.
Het Lof der Zeevaart.
De Werken van J. V. d. Vondel. 1621-1625 : blz. 91.
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Zijn Bruid t' omhelzen in een beemd bezaaid met rozen,
Of op het zachte dons is geen bewijs van trouw ;
Maar springende in een weer, daar 't water stremt van kou,
En op de lippen vriest, zich te verroekeloozen (1)
Dat- 's van twee uitersten het uiterste gekozen,
Gelijk mijn Roscius, beklemd van druk en rouw,
In d'armen houdt gevat zijn vrucht (2) en waarde vrouw,
En gloeit van liefde, daar 't al kil is, en bevrozen.
Zij zuchtte : « Och lief, ik zwijm, ik sterf, ik ga te grond D.
Hij sprak : C Schep moed, mijn troost », en ving in zijnen mond
Haar adem en haar ziel. Zij hemelde (3) op haar lippen.
Hij volgt haar bleeke schim naar 't zalig paradijs.
Vraagt iemand u naar trouw, zoo zeg : « zij vroos tot ijs,
En smolt aan geest, en hij ging met haar adem glippen a.

IV.

op de dood van Jonkvrouw Machteld van Kampen.
De dichter Konstantijn Huygens vroeg de schoone Jonkvrouw Machteld van Kampen ten huwelijk ; doch werd afgewezen. De Jonkvrouw stierf in 1624.
Het lieve gedichtje, dat Vondel te dezer gelegenheid vervaardigde, en gelijk hij er talrijke schreef, deel ik mede als een
staal van deze zij de van zijn wonder genie.
De Mei, veraard en linksch, die trof ons maagdepuik,
0 Machteld, toen zij u benijdde 't jeugdig blozen.
Een andre bloem verwelkt, gesneden van haar struik ;
Maar blanke lelie ook in 't midden van de rozen,
Men u, op flauwen steel, zag flauwen en bezwijmen,
Die waart des vrijers wensch, der oudren zoete hoop.
Uw geest gbluscht is, en de fakkel van uw Hijmen.
't Is kostlijk, dat om goud noch tranen is te koop.

V.

De moord van Agamemnon en Kassandra.
Agamemnon, Koning van Mykene, was een der Grieksche
hoofdhelden bij het beleg van Troje. Na den val van deze stad
kwam hij, niet zonder met felle tegenwinden te hebben gewor(1) De Werken van J. V. d. Vondel. 1621-1625: blz. 91.
(2)
1 Zijn vrucht staat in alle uitgaven ; toch kan het een zetfout
wezen voor zijn vracht; anders zou er uit afgeleid moeten warden,
dat zijn vrouw in zwangerschap verkeerde, omdat noch van 't verdrinken, noch van 't redden van een kind iets gemeld wordt. a Unger.
Ik geloof niet, dat Vondel het al te prozaisch woord vracht gebruikt
heeft ; het taal- en artistiek gevoel des dichters was te fijn ontwikkeld,
om hier zulke valsche noot aan te slaan. Zou hij wellicht : rnijn vreugd
(vreught) niet geschreven hebben ? 't Is slechts eene gissing.
(3) Zij hemelde . zij steeg ten hemel. De uitdrukking ligt in mijne
streek in den volksmond. « 't mensch lijdt te schrikkelijk ; 't ware
gelukkig dat zij hemelde.

— 208 —
steld, to Argos, de hoofdstad van zijn rijk, terug. Bij het verdeelen van den bui lt was hem Kassandria,, de dochter van
Priam, Koning van Troje, ten deel gevallen. Hij voerde haar
als zijne slavin en geliefde mede naar Argos. Kassandra had
van Apollo de gave der voorzegging gekregen ; doch op haar
rustte de vloek, dat al hare waarschuwingen, o. a. wat het
houten paard van Ulysses betrof, in den wind geslagen werden.
Agamemnon had ook als deel in den oorlogsbuit, het gouden tafelservies van Assaracus, den vader van Eschines en
grootvader van Eneas, den held van Virgilius' wereldberoemd
epos.
De echtgenoote van Agamemnon was Klytemnestra, de
dochter van Koning Tyndarus en van Leda, en de tweelingszuster van Helena. Zij schonk hem twee dochters, Iphegenia
en Elektra, en eenen zoon Orestes. Bij zijn vertrek naar Troje
had Agamemnon Aegisthos als beschermer van zijne vrouw en
kinderen aangesteld. Klytemnestra pleegde met hem overspel.
Geholpen door Aegisthos, vermoordde zij Agamemnon bij
zijne terugkomst. Volgens Homerus had de moord op een feestmaal plaats, volgens de Tragiekers in het bad. Vondel volgt
den grooten Griekschen dichter.
Klytemnestra heerschte daarop met Aegisthos over Mykene,
tot Orestes, man geworden, zijne moeder vermoordde.
De beeldende kunstenaars en dochters der Oudheid, zoowel
als der nieuwere tijden, hebben deze zoo dramatische stof herhaalde malen in hunne scheppingen verwerkt.
Meer dan Bens werd de nauwe verwantschap tusschen
Vondel en Rubens opgemerkt, en inderdaad deze verwantschap
is in het oog vallend. Dezelfde weelderige, Antwerpsche kleur,
dezelfde zin Nioor dramatische moordtooneelen. Zelf mannen van
den vrede, vijanden van alien twist, voorstanders van alle wettelijk gezag, haters van den oorlog, opgaande in hunne artistieke
beschouwingen, gelukkig in de afzondering yan hun atelier,
hunne werkkamer, den vrede boven alles liefhebbend, waren de
krijgs- en moordtooneelen de geliefkoosde onderwerpen van den
dichter en van den schilder. Vondel voerde Lucifer in strijd
tegen de Godheid op. Rubens' Val der booze engelen is een
zijner meest dramatische meesterstukken ; beiden behandelden
den 'mord der Onnoozele kinderen ; de krijgs- en moordtooneelen van de tweegroote kunstenaars zijn ontelbaar ; de schepping daarvan verschafte hun de verhevenste, heldhaftigste vreugde. Zeker, deze werken zijn het uitvloeisel van het temperament,
van de artistieke opvatting van den schilder en den dichter; doch
dat deze gemoedsaard, deze kunstopvatting gevoed werd door
de eem.v van gruwelen, waarin zij leefden, door den dampkring,
welke hen omgaf, kan kwalijk worden betwist.
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Voor alwie den moord van Agamemnon en Kassandra leest,
rijst een daaraan gelijkend tafereel van Rubens op. De duivelsche list, de dolle razernij van het helsche wijf, de beestige
zucht naar bloed, de wreeelheid, de vindingrijkheid' in het booze,
die in de details doorstraalt : het aangrijpend realismus en de
wondere dramatische kracht maken van dezen moord een echt
Rubeniaansch tafereel. Men woont het bij, men is van de
akelige misdaad getuige, men hoort bet gehuilo men is in
de beweging mede gesleept ; men schrikt en ijst ; doch men
smaakt het zuiverste artistiek, poetisch genot.
Vondel en, Rubens zijn tweelingbroeders, de grootste vertegenwoordigers van den Vlaamschen kunstgeest, de zuiverste
glorie van hun yolk.
'k Zie Klytemnestre alree, geveinsdelijk en blij,
Onthalen haar gemaal; en Argos' burgerij,
Haar worst met ware vreugd begroeten en ontvangen.
De lucht geslagen wordt met fluiten en gezangen.
De kerken gaan ter feest. De koninklijke zaal
Wordt statig toegerust met overdaad van praal.
Banketten recht men aan, hoedanig vOOr hun tranen (1)
De jongste maaltijd was der blijde Phrygianen.
Het tafelbedde blinkt van 't Iliasche paars (2),
En 's purpers glans vermeert bij toorts en wassekaars.
't Goud van Assaracus verzwelgt de Grieksche wijnen,
han godenlekkernij. De koppen (3) vol robijnen
Het sterfelijk gezicht en d'oogen scheemren doen.
't Goud recht er wildbraad aan en Palm en kallekoen (4).
(1) Hoedanig vOcir hun tranen enz.: hoe, vex5r Trojes val, de laatste
maaltijd der blijde Phrygianen (Trojanen) was.
(2) Het tafelbedde.: Soort van rustbank, waarop de kussens in
paarse kleur, de ondergang van Troje, (Ilium) geborduurd was.
(3) KopPen: roemers, coupes.
(4) Pauw : « De burgemeester Reinier Pauw hield dat deze woorden
op hem sloegen, te meer omdat het woord Paeu met een groote P. was
gezet ». (Unger. De Werken van Vondel. 1621-1625 ; blz. 233. 't Is niet
onmogelijk : « De Pensionaris Adriaan Pauw, was de zoon van den
Burgemeester Renier Pauw, die als rechter over Oldenbarneveldt had
gezeten. De Pensionaris wilde Vondel om zijn treurspel Palamedes naar
den Haag zenden ; en dit hadde den dichter waarschijnlijk zijnen hals
gekost. 't Is dus te denken, dat hij hier aan Paeu eene veeg heeft
willen geven.
Kalkoen, kallekoen, is met geene groote aanvangsletter gezet, maar
ik denk, dat, indien Vondel het woord Pauw met opzet gebruikt heeft,
dit met kalkoen insgelijks het geval is. Kalkoen was de predikant
Jacob Trigland, en dezen haatte Vondel al zoozeer als een der Paeus. De
dichter heette Trigland Haan Kalkoen, naar zijn hoogrood aangezicht,
die, volgens zijne tegenstrevers en vijanden een volslagen dronkaard »
was. Vondel dichtte een paar bijtende schimpdichtjes op « Haan Kalkoen », waarin het o. a. heet : Kalkoentje is wat rood van vet,
en zuiver geus, omdat de Rijnsche muskadel, met al het zuiver nat
van 't Heidelbergsche vat, trekt in zijn. neus. » Zou men daarin den
dichter van het moordtooneel erkennen ? Toch blijf ik er bij dat Vondel
een pijltje on Pauw en Haan Kalkoen heeft afgeschoten.

- 210 Hij zelf ligt hoog en prat (1) en munt door zijn sieraden
Voor andren uit, met bonte en spikklige gewaden,
En draagt aan 't lijf de pracht en kleeding van Priaam.
Zijn eegemaal bezweert hem bij 's verwinnaars naam,
vat hij 't versiersel toch zijns vijands of wil leggen,
Voor beetre wisseling ; licht is hij te gezeggen,
Om 't handwerk (2) aan te doen der lieve bedgenoot :
Onkundig van 't gevaar der korts aanstaande dood.
Verschrikt noch siddert niet. Een balling om zal brengen
Den vorst der koningen : een overspeler(3) plengen
En spinet" 't bloed eens mans. Zijn slachting zal geschien.
Het jongste disc-hgerecht zijn heer zal bloeden zien :
Het roode vocht (4) den wijn bespatten ; 's konings leven
Van Argos' koningen ter neerlaag (5) wordt gegeven.
Het aangetogen kleed, dat weigert en ontzeit
Zijne handen doorgang : dies hij zwoegt en arrebeidt,
En lucht zoekt : maar vergeefs. De schoten, ruim van vouwen,
En zonder opening, zijn hoofd besloten houwen.
De sufferd gansch verwijfd, (6) hem in de lenden steekt :
Maar, overmids de cooed in 't kwetsen hem ontbreekt,
Het mes ten halve keert. De vorst begint te worstlen :
En als in 't wilde woud, het boschzwijn ruig van borstlen,
Gegrepen van het net, nochtans t' ontvlieden tracht,
En alszins uitkomst zoekt, en woedt met domme kracht,
Gansch ijdel en vergeefs : vermits het vol verschrikken,
Door 't woelen enger maakt de looze jagerstrikken,
Zoo woelt en tracht hij ook bedompeld om het valsch,
En blindgeweven kleed te werpen om den hals ;
En in den wijden schoot en plooien ingewikkeld,
Alom zijn vijand zoekt, angstvallig, aangeprikkeld.
De dochter van Tyndaar (7) al woende en razend straks
Verzelt den gruwelmoord, gewapend met een aks ;
En als men aan 't autaar, op plechtige offerfeesten
VC& 't slachten met de bijl eerst merkt den nek der beesten,
En stieren, (8) alzoo mikt ze, en wikt haar felle vuist,
Dan ginder, dan weer hier, en neemt het wis en juist.
Hij ligt er toe, de schelm : weg heeft hij 't. 't Is geklonken (9)

(1) Hij zelf ligt hoog en prat : De Grieken lagen aan tafel. De voornaamsten bekleedden de hoogste plaats.

(2) Het handwerk : het gewaad door Klytemnestra vervaardigd.
(3) Een balling, een overspeler: t. w. Aegisthos.
(4) Het roode vocht: het bloed.
(5) Neerlaag: De daad van iemand om het leven brengen. Thans
verouderd. In andere gevallen, inzonderheid als gelijkstaande met :
doodsslag ; manslag. Wdb. der Ned. Taal. IX. 1735.
(6) De sufferd, gansch verwijfd: Aegisthos : Het woord verwijfd
ligt in mijne stieek in den volksmond. Spottend zegt men van iemand,
over wien zijn wijf gansch meester is : hij is verwijfd.
(7) De dochter van Tyndaar: Klytemnestra.
(8) Beesten en stieren: Beest: van vee, en dan inzonderheid van
koeien ; ook zonder eenige verdere aanduiding wordt in vele gewesten,
ook in Vlaanderen, onder een beest verstaan een koebeest. Wdb. der
Ned. Taal. II/ 1333.
Stieren staat dus tegenover beesten.
(9) Den schelm, weg heeft hij 't. 't Is geklonken: Echte yolksuitdrukking. Hij is juist getroffen. 't Is met hem gedaan, afgeloopen.

— 211 —
Met dezen dwingeland, wiens wreedheid heeft gedronken
't Nep tuniaansche bloed zoo gretig en zoo helsch.
't Hoofd, kwalijk afgehakt, hangt aan een lapken vels.
Hier vloeit het schuimend rood : daar grijnzen mond en oogen.
Kassandra, vol van God, ter zaal komt ingevlogen:
En met haar rozenhoed den lijke d'uiterste eer
Bewijst, en kranst den rom p . Zij (1) gaat ze finks te keer
Met d'akse, warm van bloed, en dekt den zieleloozen
Met zijn geroofden buit, die, vallende, de rozen
En frissche bloemen krenkt, en verft den marmervloer.
Lig », roept de moorderes, g lig daar, o Koningshoer (2),
0 schandvlek van mijn bed, o kanker van goe zeden,
Dat hebt gij (3) voor uw lang gepleegde vuiligheden!
Het daadlijk juichend hof (4) en vroolijke paleis
Geeft nu een naren galm, en is vol moordgeschrei (5).
VI.

In mijne verhandeling Vondel Gelegenheidsdichter ter
plechtige vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie van
het jaar 1905 voorgelezen, sprak ik reeds over Inwijding der
Doorluchtige School t'Amsterdam. Aan den He ger HERMAN
VAN DE POL. Raad en SchePen derzelfde Stede. Toch vraag ik
de toelating op deze lezing terug te komen ; niet alleen wordt
het onderwijs er op prachtige wijze in verheerlijkt ; maar
uit deze verheerlijking ontstaat de wonderste poezie, een onderwerp, dat mij even dierbaar is, zoowel wat het hooger onderwijs, wat hier het geval is, als het volksonderricht betreft. Dan,
de inhoud van het gedicht is ons niet alleen welkom, ook de
machtige adem die er van uitgaat, de heerlijke poezie, en de
luister der taal ; maar ook de beide personages, de dichter en
de magistraat, aan wien het gedicht is opgedragen. Vondel,
was Off en veertig jaar ; hij heeft nog de helft van zijnen
leeftijd niet bereikt. Nooit komt zijn beeld ons sympathieker
voor, dan wanneer wij hem met zulke geestdrift den lof van
het onderwijs hooren maken. En Herman Van de Poi ! Deze
was in 1559 geboren, en dus Brij en zeventig jaar oud (6). Het
tot standkomen der School had op vele moeilijkheden gestoo(1) Zii: Klytemnestra gaat fluks tegen Kassandra in.
(2) Koningshoer: Kassandra, de hoer van Koning Agamemnon,
Klytemnestra's echtgenoot. De uitdrukking, in den mond der in woede
ontstoken vrouw, der moordende Furie, is heerlijk om hare platheid
en gemeenheid.
(3) Dat hebt gij. Vondel schrijft : Dat hebdy: Weer een echte
volksuitdrukkine%
(4) Het daadlijk juichend hof : Het hof dat zooeven nog in voile
feestvreu gde was.
(5) Palamedes. 'Ye bedrijf.
(6) Stierf in 1645 OD zes en tachtig jarigen ouderdom. Vondel
wijdde hem thlriike gedichten.
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ten ; het was vooral aan de krachtdadigheid en voortvarendheid
van Schepen Van de Pol te danken, dat tot het oprichten van
het onderwijsgesticht besloten werd. Door het optreden van Van
de Pol, werd onze dichter, tijdens de Palamedeszaak te Amsterdam, en niet in den Haag gevonnist. Van de Pol was een
Bier Koninklijke Gemeentemagistraten uit Hollands gulden
tijd, even onafhankelijk, stug zelfs tegenover de grooten als
tegenover de geringen, met een verheven besef hunner waar,digheid, en toch « gelijk Vondel getuigde : « Gemeenzaam, elk
ten dienst, eenieder even na » (1) ; daarbij een werker : « En
wie zijn ambt verzuimt, hij slaat zijn uren ga » (2). Zij leven,
die mannen, op Rembrandts paneelen ; Van de Pol is een echte
Rembrandtfiguur. De schoolplechtigheid maakt den grijzen magistraat opnieuw jong. Aan den ongewonen zwier der verzen
bemerkt men, dat het feest den dichter niet weinig gelukkig
maakt. 't Gedicht verdient eene eereplaats tusschen Vondels
.meesterstukken.
De aanhef luidt :
« Oprechte Pol, de hemel heeft gespaard
Uw rimplig voorhoofd en besneeuwden baard,
En staatsietabberd, die stads Recht bewaart,
Om nog te tuigen,
Met u, in 't adder leven, vrij van leed ;
Hoe gij de bloem der jeugd te min besteedt (3),
De zuivre burst van heilige Angeneet (4)
Met lust zaagt zuigen.
0 vrome vader, glorie van mijn luit,
Uw stemme steef dit loflijk raadsbesluit,
Nu veegt ge nog van vreugd een kreuksken uit,
En wordt herboren ;
Gelijk somtijds de gure winter plag
t' Ontluiken met een zomerzonnelach,
En 't hart ontdooien op een zoeten dag,
Als 't was bevroren.
Mijn zwaneschacht, mijn trekkebeksken drinkt
Zich dronken in onsterfelijken inkt.
Ons wa penkroon veel heerelijker blinkt
Op d'eer der feesten.
De Wijsheid zet men op den hoogsten trap,
Beschonken met den glans der burgerschap,
En toegejuicht met vroolijk handgeklap
Van brave geesten.
(1) De Bruiloft van J. Van de Pol en V. Van Germeo.
(2) Id.
(3) Te min besteedt: bij eene min, minnemoeder. Eene vrouw, die
zich met moederlijke zorg voor een klein kind belast, t. w. die het
zoogt (of ook wel bakert) ; gewoonlijk dus : zoogster : Wdb. der Ned.
Taal. IX. 779.
(4) Angeneet: Het schoolgebouw diende vroeger tot bide
_ laats aan
de heilige Agnes toegewijd.
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VII.
Op twee gelegenheidsgedichten vestig ik nog de aandacht.
Vertroosting aan Geeraard Vossius, Kanunnik te Kantel=
berg, over zijn zoon Dionijs, is prachtig in den vollen zin des
woords. De verzen :
ft

Men klaagt, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneer ze, rijk gelaan,
Uit den verbolgen Oceaan,
In een behouden haven landt.
Men klaagt, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den duren reuk ;
Maar niet, zoo 't glas bekomt een break,
Als 't edel nat geborgen wordt.
Hij schut vergeefs zich zelven moe,
Wie schutten wil den sterken vliet,
Die van een steile rotse schiet,
Naar haren ruimen boezem toe.
De dood die spaart noch zoete jeugd,
Noch gemelijken ouderdom,
Zij maakt den mond des reedners stom,
En ziet geleerdheid aan noch deugd.

VIII.
De arme weeskinderen der zoogenaamde Waalsche Gemeente te Amsterdam konden niet in het Burgerweeshuis geplaatst worden, omdat de ouders geene poorters der stad geweest waren. Men verkoos dus een oproep te doen op de liefdadigheid der bevolking, ten einde door vrijwillige bijdragen
een toevluchtshuis voor de arme weeskinderen tot stand te
brengen. Vondel schreef te dier gelegenheid het volgende gedicht, dat een pereltje van poezie is, en tevens een treffend
getuigenis van het medelijdend, warmkloppend hart van den
grooten dichter. Het werd « fraai door Nachtegael met het
penseel geschreven, en hangt nog te prijk in een der kamers
van het gebouw op de Vijzelmarkt (1). »

Bede voor het Walen Weeshuis t' Amsterdam, aan
alle Christenen.
Och laat uw mededoogen stralen
Op dees van elk vergeten schaar,
Op 't arme Weeshuis van de Walen,
Wiens last nog aangroeit jaar op jaar,
(1) De Werken van J. Van den Vondel uitgegeven door W J.
Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. Unger. 1630-1633;
blz. 133.
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Wanneer 't ontvangt met o p en amen,
Die arm zijn zonder hunne schuld,
De Weeskens, die om nooddruft kermen,
En voedt hen op met groot geduld
In tucht en eerelijke zeden.
Wie ziet ze zonder schreien aan ?
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorbij dees kribben gaan,
En stallen, zonder met dep Wijzen
Te offeren een luttel goud,
Om 't naakt en hongrig kind te spijzen,
Dat in dit Bethlehem verkoudt ?
Ei, zorgt niet (1) dat uwe schatten rnindren,
Die gij aan God op woeker geeft,
Door vreemde en ouderlooze kindren.
Gedenkt, dat God, hun vader leeft,
Die in uw weldaad wordt geprezen,
En 't goed, dat nimmer zal vergaan.
De zuivre Godsdienst is den Weezen
In hun ellende bij te staan.

***
Over Vondels meesterstukken spreken, zonder van zijn
Lucifer te gewagen, valt hard. De Luciferfiguur, gelijk de
Aartsengel in het treurspel van dien naani, in Adam in Ballingschap en in Joanne's de Boetgezant, wordt voorgesteld, is voor
mij een der stoutste scheppingen van de Wereldkunst. 1k heb
eene bijzondere verhandeling aan het Karakter van Lucifer gewijd; ik mag er niet aan denken daar heden op terug te komen,
hoezeer mij rte vingers er naar jooken. 1k bepaal mij dus te zeggen, dat waren deze werken in eene wereldtaal geschreven, het
door niemand zou geloochend worden, dat door het scheppen en
uitwerken van deze figuur, het winkeliertje uit de Warmoesstraat zich in de rij der grootste geesten heeft geplaatst, waarop
de Wereldjiteratuur trotsch is. Thans zijn wij dubbel trotsch
op hem ; hij is een der onzen, hij is de eer en de roem van ons
yolk, van onzen stain.
IX
Nog een diamant nit Vondels kroon.
Noah dreigt het zondige menschdom met de verschrikkelijkste straffen : Een ijselijke watersnood zal over de aarde
komen.
De torens storten in, geplet aan gruis en mortel,
Daar drijven duizenden van dooden, dieren, vee,
En drenkelingen hene, in 't ronde, in 't lang en bree,
De hoofdgebouwen en de daken, hovers, huizen.
(l) Zorgt niet : weest niet bezorgd.
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Hier geldt geen wederstand van dammen, dijken, sluizen.
De moeder poogt haar vrucht, de vader zijnen zoon
Te redden, och te s p a. Men hoort al eenen toon
Van jantmeren, gespreid op 't zwal p en van de wateren.
Nu zwijgt de bruiloftsgalm. Dat juichen, lachen, schaieren
Wordt snel misschapen in een ijselijk gekarm.
De bruid, verdronken, sterft in 's bruigoms moeden arm (1).

Wat overblijft « een drom van doodsche schimmen », klautert hijgend op 't gebergte om. zich te redden, maar te vergeefs :
de « grimmige Oceaan, gedreven van de wraak » blijft zwellen ;
aldus verzinkt alles wat op den aardbodem leeft.
Dan verschijnt Urania, de « Grootvorstin van het Oosten »,
de boelin van Achiman, den Grootvorst, de zondares, die er
vooral toe bijgedragen heeft, om Gods straf over de aarde te
doen nederdalen. Zij zet hare joffers aan te « zingen en te dansen, de bruiloftsplaag te trotsen » om aldus den indruk van
Noah's waarschuwingen en bedreigingen te vernietigen. Deze
Joffers, eene soort Bachanten, dol van wellust, voeren in bandeloozen overmoed een rondedans uit, terwijl zij het ZWANELIED
zingen, hetwelk NICOLAAS BEETS « een te gelijk verschrikkelijk
en meesleepend lied noemt, hetwelk de dichter van Lorelei, zoo
hij het gekend had, aan den ouden Vondel hadde benijd » (2).
Het tafereel van dit balletkorps, gansch heidensch van opvatting, is eilaas, al te modern ; men ziet de weerga ervan op
onze groote schouwburgen, behalve, dat de dans door zulke
wondere poezie bij Vondel begeleid wordt.
De man, die Noah schreef, was ten voile tachtig jaar oud.
Aan het Zwanelied (3) is voor mij eene dierbare herinnering
aan mijn beroemden vriend Peter Benoit verbonden. In het
jaar 1887 werd het derde eeuwfeest van Vondels geboorte te
Antwerpen plechtig gevierd. 1k was secretaris der Commissie.
Er werd beslist, dat Benoit, Blockx en Wambach een lied van
den dichter zouden componeeren. Blockx en Wambach zetten
een zijner Tia,rinangen op muziek. 1k bracht het Zwanelied bij
den Meester, en las het hem voor. Twee dagen later zegde hij
mij : « Dit lied is niet geschikt om op muziek gezet te worden,
omdat het zelf zingt, omdat het volledig is door zich zelf. De
tekst moet den toondichter ruimte geven; dit doet Vondels gedicht niet. De taal der zangteksten is, over het algemeen, op
verrena zoo goed niet in staat om het gevoel met al zijne schakeeringen uit te drukken als de muziek.n Benoit haalde dan eene
spreuk aan van een Italiaanschen schrijver, miens naam ik ver(1) Noah of Ondergang der Ferste Wereld. Treurspel. Het derde
bedrijf.
(2) Verscheidenheden meest op letterkundig Gebied. TI, 105.
(3) Het Zwanelied is gelukkiglijk al te goed bekend, opdat ik er
bier den tekst van mededeele.
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geten ben, en die luidde : «De taal is het snelschrift der gedachte; de muziek is de taal van het gevoel.» «De toondichter», ging
de Vlaamsche Meester voort, « omlijnt, kleurt en volledigt den
tekst naar eigen opvatting. Dit wil niet zeggen, dat deze tekst
alle letterkundige waarde mag of zelfs moet missen ; verre van.
daar : hij moet de gedachten, toestanden en gevoelens aanduiden en den toondichter, die er zijne melodieen omheen laat
spoelen, toelaten die te versterken, te verduidelijken en meer
te doen inwerken. Niet vele dichters zijn daartoe in staat ; het
is daarbij eene tamelijk ondankbare taak, aangezien de dichter
van den tekst noodzakelijk de ondergeschikte van den toondichter moet blijven. Het gevoel is echter in Vondels gedicht
zoo volledig, zoo kleurig, zoo bepaald uitgedrukt, de kadans
is zoo juist, zoo schoon, dat de toondichter, die het zou wageny
daar de hand aan te slaan, in zijnen strijd met Vondel, onvermijdelijk zou bezwijken.
De Rei der Joffers is een muzikaal meesterstuk. Zoo denk
ik er over. »
Weinig tijd na dit gesprek las ik in Musiker-BiograPhien.
Zweiter Band. Beethoven von Ludwig Nohl : « Zoo mocht in
Beethoven het vroegere voornemen weder opkomen. Hij Wilde
toen ook Willem Tell op muziek zetten. Wij halen daarbij een
bemerkenswaardig woord van hem aan : « Schillters gedichten
zijn voor de muziek buitengewoon moeilijk ; de toondichter
moet zich ver boven den dichter weten te verkeffen. Wie l oan
dat bij Schiller? »

Goethe's „Faust "
door OMER WATTEZ, werkend lid der Academie.
Toen ik onlangs Goethe's tweeden Faust las, of liever
herlas, werd mijne aandacht zeer geboeid door het tooneel
getiteld Kaiserliche Pfalz. 1k had den tweeden Faust, meer
nog dan den eersten, zuiver als eene poetische fantazie beschouwd. Het is bekend dat bij velen de tweede Faust voor
onverstaanbaar wordt gehouden. Doch de tijden, die we beleefd
hebben, de toestanden in welke wij nu verkeeren, zullen ons
beter in staat stollen den tweeden Faust te begrijpen.
Goethe verstaan in al wat hij heeft gedicht en geschreven,
daarvoor zou men Goethe zelf moeten zijn, en vele Goethes zijn
er in de wereld nooit geweest.
Dat tooneel in de « Kaiserliche Pfalz » trof me nu zoodanig
dat ik het las en bestudeerde en verder den geheelen Faust,
den eersten en den tweeden, nog eens aan het herlezen ging.
En ik las ver g er de boeken met studien en commentarien,
die ik al een tijd lang in mijne bibliotheek met rust had gelaten. En ik nam ook nog eens het volksboek, de legende
van Dr. Faustus ter hand, en daarna den Faust van Marlowe,
dien van Lenau en ook dien van Maier Muller.
En ik was verzadigd van Faust-literatuur, en stelde die
boeken weer op hun plaats.
Maar dat tweede tooneel uit den tweeden Faust van Goethe
liet me niet los, en ik eindigde met mijne gedachten samen,
te garen en eenige aanteekeningen te maken.
Het weze me echter toegelaten, eer ik aan deze aanteekeningen kom, een kort overzicht te geven van het ontstaan
der Faust-legende en hare verspreiding in de literatuur.

Er zijn in de literatuur niet veel werken, die zoo zeer
de geesten hebben bekoord, de verbeelding getroffen als de
Faust van Goethe.
Dante met zijn Commedia en Shakespeare met zijn zeven
en dertig « plays » komen Goethe ter zijde.
Er werden van zijn Faust vertalingen gemaakt in allemoderne talen. wij bezitten er verscheidene in het Nederlandsch.
Goethe's Faust vertalen is geen klein werk, en toch werd
het door velen aangevat. De vertaalde Faust is echter de Faust
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van Goethe niet meer. De \voorden kan men wel overzetten,
,en hun zin weergeven, maar de rythmus, de schoonheid van
<len vorm is in eene andere taal moeilijk nabij te komen.
Er werd beweerd dat Goethe hoog opliep met de Fransche
vertaling, vooral die van Gerard de Nerval, en dat hij zelfs zou
gezegd hebben, dat hij eerst goed zijn werk begrepen had, na
het in het Fransch te hebben gelezen. De Franschen zijn daar
zeer over gevleid geweest, en het bekende ref rein van « la
clarte de la langue francaise » werd aangeheven. 1k geloof van
Goethe's verklaring niets anders dan dat hij een compliment
heeft willen maken. Ik heb de vertaling van Gerard de Nerval
gelezen. Zij is op sommige plaatsen schitterend, maar er komen
grove onnauwkeurigheden in voor, waarvan ik straks wel een
voorbeeld zal geven.
Slecht vertaald wordt een werk soms onverstaanbaar en
't is misschien om die reden dat de tweede Faust, in andere
landen dan Duitschland, minder lezers heeft gevonden dan
'de eerste.
De eerste Faust is zeker meer dramatisch, meer poetisch
dan de tweede. De tragedie van Faust en Margarete spreekt
meer tot het hart en het gevoel, is meer menschelijk.
Margarete is eene schepping van Goethe,. De figuur komt
niet voor in de Faust-legende. Zij is eene der aantrekkelijkste
vrouwenbeelden in de literatuur. Hare figuur heeft vooral de
verbeelding van gevoelige menschen getroffen. Hare liefdegeschiedenis heeft schilders, dichters en toonkunstenaars bezield.
Noemen wij enkele der grootsten onder de schilders : de
-Duitscher Peter Cornelius, de Franschman Delacroix, de Nederlander Ary Scheffer, en de Vlaming Leys.
Hoeveel muziek werd er niet gemaakt op Faust?
Behalve deze van Schumann, die zich bepaalde tot het op
muziek stellen van de lyrische stukken uit Goethe's beide
Fausten, hebben wij de opera's van Spohr, Gounod, Berlioz,
Miner en Boito. Wij hebben ouverturen, symphonieen en
afzonderlijke stukken, gecomponeerd door Wagner, Liszt en
Schubert, — de grootste namen uit de geschiedenis der toonkunst.
De Faust van Goethe kan genoemd worden eene van de
hoogste uitingen van dichtkunst in alle tijden en landen.
Hij is, evenals de andere opgenoemde « Fausten », ontstaan
uit die simpele volkslegende van den toovenaar en zwartkunstenaar, die zijne ziel aan den duivel had verkocht voor vier
en twintig jaar wellust en genot.
Maar niet alles is legende. Faust of liever Dr. Faustus heeft
werkelijk bestaan.
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Geboren in Zwaben studeerde hij te Wittenoerg en elders
theologie, medicijnen, astrologie en magie. Tijdeas nj ti lei: en
had hij reeds den naam een, toovenaar te zijn. Er werd van
hem gezegd, dat hij zijne ziel aan Satan verkocht had. Dat was
genoeg om rondom zijn naam eene legende te weven, die te
boek werd gesteld onder den titel Historia vom Dr. Johann
Faustus, Zauberer and Schwartzkiinstler. (1)
Het werd vertaald in alle talen van liaropa. Er .inn niet
minder dan zeven Nederlandsche vertalingcn bekend. In Vlaanderen werd de volksuitgave van Snoeck te Gent verkocht :
« Historie van Doctor Jan Faustus, groote tcovenaar, inhou« dende zijn duivelsch en goddeloos leven, zijne wonderlijke
« avonturen en zijn schrikkelijk einde. »
Ook in Engeland werd het Duitsche volksboek, kort na
zijne verschijning vertaald : « The History of the Damnable
« Life and Deserved Death of Dr. Faustus. »
Het is uit deze vertaling dat Marlowe, voorganger en tijdgenoot van Shakespeare, zijn stuk heeft getrokken : The dra=
matical History of Dr. Faustus, verschenen in 1604.
In Engeland is dus de Faust-legende eigenlijk in de literatuur getreden. Marlowe's stuk is niet verdeeld in bedrijven,
maar in zes-en-twintig tafereelen. Bij Marlowe ligt er reeds een
philosophische beieekenis in het werk.
Mephistophilis — dienaar van Satan — is niet meer de
duivel uit. het volksboek. Hij is de geleerde, verfijnde, geslepene hellegeest, die bij Goethe het toppunt van durf, cynism,
huichelarij en sluwheid zal bereiken.
Marlowe stelt in zijn drama de volgende personen :
paus, de kardinaal of « Lorrain », de keizer van Duitschland,
Lucifer en Belzebub.
Hij verpersoonlijkt de zeven hoofdzonden, gelijk in de Middeleeuwsche mysteriespelen, en laat geesten verschijnen iv de
gedaanten van Alexander den Groote en Helena van Troje.
Er is een koor, gelijk in de Grieksche treurspelen. Met
het koor vangt het treurspel aan. Het bezingt het leven van
Dr. Faustus , die alle menschelijke wetenschap heeft bestudeerd,
zelfs godgeleerdheid, maar die
— « swollen with cunning of a self-conceit
His waxen wings did mount above his reach.

Het einde van 't koor luidt :
— « And this is the man that in his study sits. »

Het achtergordijn gaat op en men ziet Faust, die zit te
studeeren. El houdt een lange rede, vol Latijnsche spreuken.
11) Gedrukt bij Spiesz te Frankfort. 1587.
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Zijn famulus of dienaar Wagner komt op en ontvangt zijn
bevelen. Daarna zijn het twee engelen. De eene, de Goede
Engel, raadt hem aan zijn tooverboeken weg te steken ; de
andere, de Slechte Engel, zet hem integendeel aan zijn bedrijf
maar voort te doen. Faust luistert naar dezen. Zijne wenschen
zullen verwezenlijkt worden. Geesten zullen in zijn dienst zijn,
hem goed hezorgen en al wat hij daarbij nog begeeren zal.
Hij wil machtig zijn en regeeren en den prins van Parma
nit het land jagen. (1)
Faust raadpleegt twee geleerden, Valdes en Cornelius, en
geeft hun zijn inzicht te kennel:, zeggend dat hij genoeg heeft
van der menschen wetenschap :
« Philosophy is odious and obscure,
Both law and physic are for petty wits ;
Divinity is basest of the three,
Unp leasant, harsh, contemptible and vile ;
'T is magic, magic, that bath ravished me. »

Dat is het eerste tooneel bij Marlowe.
Dat toont, dat hij niet alleen was de voorlooper van Shakespeare, niaar ook van Goethe. Hij is de grondlegger van het
Engelsch tooneel, van het Germaansche drama, anders dan het
Grieksche treurspel, gemaakt naar de wet der dne eenheden.
Taine, de schrijver van die merkwaardige Histoire de la
Littórature anglaise zegt van den Faust van Marlowe :
-- (( Voila l'homme primitif et vrai, l'homme emporte, enflamme, esclave de sa fougue et jouet de ses reves, tout entier
a ]'instant present, petri de convoitises, de contradictions et de
folies, qui, avec des Mats et des tressaillements, avec des cris
de volupte et d'angoisse, roule, le sachant, le voulant, sur la
pente et les pointer de son precipice. Tout le theatre anglais
est la, ainsi qu'une plante dans son germe et Marlowe est a
Shakespeare ce que Perugin est a Raphael. »

***
Marlowe en Shakespeare werden echter, zelfs in Engeland,
versmoord in den wassenden vloed der « Renaissance » en de
Grieksch-Latijnsche strekking van het Humanism, dat niets
van wat de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de volkstaal
op kunstgebied had voortgebracht wilde erkennen en waard
achtte als onderwerp van cultuurstudie.
(1) In 1585 werd Antwerpen belegerd door Parma.
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De miskennin1-4 duurde tot op het einde der XVIII' eeuw.
Het was Lessing die in Duitschland de aandacht vestigde op
Marlowe, Shakespeare en hun geestverwanten in de Engelsche
letteren. Heel het jongere geslacht rondom Lessing ging op in
die kunst, die de gernoederen der dichters deed opvlammen in
bewondering.
Het thema van « Faust » verrukte iedereen. De Faust-spelen
rezen als uit den grond op. Weidmann kwam met zijn « Puppenspiel » Faust voor den dag. Klinger schreef : « Faust : —
Leben, Taten and H011enfahrt », Lenau dichtte : Fausts Leben.
Lessing zelf begon een Faust te schrijven, die verloren is geraakt. Enkele brokstukken, in tijdschriften verschenen, werden
er van bewaard. Er werd wel eens beweerd, dat Lessing's handschrift in Goethe's handen was gekomen, en dat deze er zijn
voordeel mee zou gedann hebben. Dit heeft niemand kunnen
bewijzen
Goethe had het overigens ook niet noodig. Hij was man
genoeg om zijn werk zelf te maken.
Toen hij den Faust van Marlowe leerde kennen, was hij er
sterk mee ingenomen Hij dacht hem eerst letterlijk te vertalen;
maar het onderwerp bezielde hem zoo zeer, dat hij zelf eene
Faust-tragedie wilde op touw zetten. Hij zou er zijn heele leven
aan werken.
Hij had in Frankfort eene vertooning van het poppenspel
c. Faust » bijgewoond. Toen kwam in hem de gedachte op zijn
eigen geestesleven in het raam van de aloude Faust-legende
te stellen. Dat was een geniale greep van Goethe. In Straatsburg, waar hij studeerde, begon de legende in zijn hoofd te
« spoken ». In 1774 stelde hij enkele tooneelen op : het gesprek
van Faust met Wagner en de ontmoeting van Faust en
Margarete.
Dat was de eerste brok van Goethe's schepping. Eerst
eene eeuw later, in 1877, werd te Dresden het handschrift
ontdekt in de nalatenschap eener hofdame, die Goethe in Weimar had gekend.
Faust groeide immer aan.
Op reis in Zwitserland schreef Goethe nieuwe tooneelen.
In het zonnige Italie, te Rome in de villa Borghese, ontstond het sombere en nare tooneel der « Hexenkiiche ».
— Faust werd met brokken en stukken uitgegeven.
Zijn eerste Faust was nog niet, gelijk wij hem nu kennen,
toen Goethe aan den tweeden begon te werken, dien hij
« Helena » had betiteld.
Dikwijls ook twijfelde de dichter of hij het werk zou kunnen voltrekken, gelijk hij het gedroomd had.
Gelukkig had hij in Schiller een vriend, die hem opbeurde
in tijden van neerslachtigheid en onzekerheid.
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In 1806 werd de proloog in den Hemel bekend gemaakt,
die de kern, de synthesis bevat van het geheele drama, zooals
Goethe het had opgevat. Het is het gesprek tusschen den Heer
en den Boozen Geest. Het gaat over Faust en zijn bestemming.
De Heer zegt dat hij Faust in het licht zal houden, —
« in die Klarheit fiihren ».
Mephistopheles vraagt sarkastisch om Faust naar zijn zin
te mogen bewerken, dat hij hem stof zal doen « fressen » tot
hij er van ten onder gaat. De Heer antwoordt den duivel dat
het in zijne macht is den mensch te bekoren :
So lang' er auf der Erde lebt
So lange sei dir's nicht verboten.
Es irrt der Mensch, so lang' er strebt.
En zoo ontstaat de strijd in Faust tusschen goed en kwaad,
licht en duisternis, leugen en waarheid.
De « Geist der stets verneint » staat ironisch, uitdagend
tegenover den Heer, maar uit het antwoord van den Heer straalt
geloof, hoop en liefde. Wie zal den strijd winnen?
Dat zal ons het treurspel Faust leeren.
In 1808 werd de eerste Faust in zijn geheel gedrukt. Meer
dan twintig jaar verliepen daarna, eer de tweede Faust gansch
was afgewerkt.

II
Goethe zou, zooals wij zeiden, zijn eigen geestesleven in
zijn Faust belichamen.
Niemand heeft, zooals hij, het individueele, het concrete,
verheven tot een algemeen menschenbeeld, dat in alle tijden, in
alle middens, in alle landen past.
Een werk als Faust heeft met de wet der drie eenheden
uit de Oudheid niets te maken. Noch tijd, noch plaats, noch
ruimte, noch afstand komen hier in aanmerking. Wat hindert
het ons of het Faustspel schijnt aan te vangen in de Middeleeuwen, achteruit komt tot de Oudheid in Griekenland, en terug
keert tot de Middeleeuwen. Hier hebben onze begrippen : antiek, modern of futuristisch geen waarde. Het machtige werk
van een genie, gelijk Goethe, staat boven al onze kunstmatige
bepalingen van tijd, plaats en afstand, van vooruit gaan of
achteruit gaan.
Alles is hier beeld, beeldspraak — fantazie en allegorie.
Faust is hier niet meer de Faust uit de legende, die zijne ziel
aan den duivel verkoopt, alle genietingen daarvoor smaakt,
ze betaalt met een gruwelijken en vreeselijken dood.
Faust van Goethe is niet een gewoon drama, het werk van
een romantieker uit een bekende periode in Duitschland, maar
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diepste denkers die ooit bestaan hebben.
Ik heb over Goethe boeken en boeken gelezen, van welke
ik alleen zal aanhalen : Goethe, sein Leben and seine Werh
von Dr. A. Bielschowsky, dat in 1911 zijne vier en twintigste
uitgave beleefde.
lk heb lessen over Goethe bijgewoond zooals die merkwaardige reeks van Dr. Elster in Marburg.
Toch keer ik steeds met groot verlangen naar Goethe zelf
terug, naar de bron, wier_vater klaar genoeg is uit zich zelve,
— klaar en frisch.
Faust en Mephistopheles zijn de twee namen van een en
hetzelfde wezen. Faust zegt in het eerste deel van het treurspel
tot Wagner, zijn u famulus » :
Zwei Seelen wohnen ach ! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen.
Die eine halt, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt, mit klammernden Organen ;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefiihlen hoher Ahnen. »

God heeft den mensch geschapen, hebben wij geleerd, naar
zijn eigen beeld, gaf hem eene onsterfelijke ziel, een vrijen wil,
en de kennis van goed en kwaad. Uit God het goede, uit Satan
het booze.
Bij Marlowe zegt de Goede Engel tot Faust : « doe dat
niet » ; de Slechte Engel : « doe dat wel ». En zoo wordt in
elken mensch een strijd gestreden om de ziel. Hoe hooger de
mensch staat als gevoelig en denkend wezen, hoe sterker in
hem de strijd wordt, hoe geweldiger.
De kunstenaar, het genie, zal lien strijd aanschouwelijk
maken, uitbeelden met de middelen der gedachte en met het
woord.
De eenvoudige legende wordt tragedie met eene bonte afwisseling van tooneelen in welke het lieflijke en bekoorlijke
leven, het zachtste gevoel, het verhevenste denken, afwisselen
met het vreeselijke, het gruwzame, het afschuwwekkende in
woord en gedachte. Het wordt een kamp tusschen gelooven en
weten, tusschen deemoed en hoogmoed, tusschen zinnelijkheid
en de geestelijke natuur van den mensch.
Faust is een mensch met een onverzadelijken Borst naar
weten ; maar hij wil ook alles genieten. Alle gebied der rnenschelijke kennis heeft hij doorloopen, alles gestudeerd. Hij wil
met hoogere geesten omgaan. De aardgeest verschijnt hem, die
hem spottend toeroept :
— 4( Du gleichtst den Geist, den du begreifst, nicht mir !

D
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Faust is er door vernederd, heeft de ironie begrepen. Wanhopig wil hij den giftbeker drinken, doch hoort de Paaschklokken, die het feest der Verrijzenis aankondigen ; hij hoort
het Paaschgezang :
- Christ ist erstanden ! »
Dat brengt hem in gedachten tot de gelukkige jaren van
zijn jeugd, toen hij vrede Ien geluk vond in zijn geloof. Hij
pleegt geen zelfmoord. Hij zal het geloof aan de Openbaring
overeen brengen met zijn weten, en dit geloof een nieuwen
grond geven. Opnieuw ontstaat de twijfel. Hij wordt bekoord
door den boozen Geest, die hem verschijnt in de gedaante, eerst
van een poedel, daarna in die van Mephistopheles, en die zich
zelf noemt :
« der Geist der stets verneint ».

De geest der ontkenning ! Het heele dichtwerk door ontkent en bestrijdt hij alles wat goed, rein, waar, schoon en verheven is.
Uiterlijk is hij een galante duivel ; een buigzaam, knap,
arglistig, bedreven en geslepen mensal ; maar inwendig is hij
boos en voos, zelfzuchtig laag en gemeen. Hij belooft Faust
alle genot te verschaffen, dat hij wenschen kan, tegen het bezit
zijner ziel.
Faust neemt aan, zoozeer uit begeerte naar weten, als uit
zucht naar handelen en dorst naar genieten. Hij stelt echter
eene voorwaarde :
« Werde ich zum Augenblicke sagen :
Verweile doch, du bist so schtin !
Dann magst du mir in Fesseln schlagen,
Dann werde ich gern zu Grunde gehn. »

Die voorwaarde is als eene uitdaging van wege Faust. Het
contract wordt met bloed geteekend. Faust begint met Mephistopheles het spel der stoffelijke genietingen, als daar zijn
bij de drinkpartij in « Auerbachs keller », de tooverkunstjes in
de heksenkeuken.
Faust laat begaan en zegt nimmer : « Du bist so schiin ! ».
Het voldoet hem nog niet. Het beeld van Margarete wordt hem
dan getoond. Hij ontvlamt in drift voor het onschuldige, naleve
kind. Hij schijnt het ideaal van het geluk te willen zoeken
in cle liefde ; maar de booze geest waakt, ,haalt hem uit de
ideale sferen neder, en verlaagt hem tot een gemeen verleider.
Over Gretchen's hoofd komen alle rampen. Zij vergiftigt
hare moeder. Haar broeder vecht voor haar tegen haar verleider, vervloekt zijne zuster en sterft. Zij krijgt het bewustzijn
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van hare schuld en werpt zich neder voor het beeld der Moeder
Gods ck-h. zegt dat wonderschoon gebed :
g Ach, neige,
Du Schnierzensreiche,
Dein Antlitz, gnddig meiner Not. »

Zij gaat ter kerk om vergiffenis te vragen. Het Dies irae
wordt gezongen. Het orgel klinkt haar toe als de bazuinen van
't Laatste Oordeel. Zij wordt bestookt door den boozen Geest
en valt in onmacht.
Faust is intusschen onverzadelijk geworden. Mephistopheles voert hem mede naar den Blocksberg; hij woont den Walpurgisnacht bij met de walgelijke heksentooneelen ; maar, na den
roes van 't vieren, op een droeven dag in een veld, denkt hij
aan haar, die hij verleid heeft, wil haar terug zien en redden.
Hij bekommert zich om het onheil, waarin hij haar gestort
heeft. Zij heeft in wanhoop haar kind vermoord en zucht in
de gevangenis. Faust treurt er over. Mephistopheles spot en
zegt, dat zij de eerste niet is die dat deed. Faust scheldt den
duivel voor : (( Hund ! Abscheuliches Untier ! ». Mephistopheles lacht daarmee en vraagt, waarom hij dan gemeenschap met
den duivel heeft gezocht.
Faust eischt dat de duivel hem naar de gevangenis zou
brengen om Margarete vrij te maken. Met sleutelbos en lamp
trekken zij er binnen ; maar als Margarete den duivel heeft
ontwaard, wil zij niet mee met Faust. Zij valt neer, smeekt
God om vergiffenis en sterft.
Mephistopheles.
Sie ist gerichtet.
Stimme (von oben)
1st gerettet
Mephistopheles (tot Faust.)
Her zu mir !

Faust hoort met stervende stemme een laatste maal zijn
naam uitspreken. En daarmede eindigt het eerste deel der tragedie.
III

De tweede Faust is niet van denzelfden aard als de eerste.
Mephistopheles die meent Faust voor de eeuwigheid aan zich
te hebben verbonden, leidt hem op zijn verzoek op andere
wegen.
De stadien van weten en genieten iu het lagere leven heeft
hij doorloopen ; hij zou willen handelen, werkzaam zijn in eene
hoogere wereld, in het hof- en staatsleven, bij de grooten der
aarde. Daartoe heeft Goethe gelegenheid gehad. Van of 1775
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was hij raadsheer of minister bij hertog Karel-August te Weimar. Daar heeft hij het staatsleven en het vorstelijk leven meegeleefd. Hij verkeerde met politici, kunstenaars en geleerden.
Hij zelf werd weldra het middenpunt van die wereld. Daaruit
zou hij de stof halen voor zijn tweeden Faust, die eerst verscheen in 1827, kort voor Goethe's dood.
De tweede Faust vangt aan met een poetisch tooneel : een
liefelijk landschap in eene mythologische wereld, iets als een
« Zomernachtsdroom ».
Faust rust in een bloeienden beemd. Ariel en de Elven
zingen voor hem. Faust wordt er door gewekt, bezield, en in
een dichterlijke ontboezeming besluit hij naar hooger te zullen
streven dan aardsch genot.
— « Da regst and riihrst ein kraftiges Beschlieszen
Zum hOchsten Dasein immerfort zu streven. »

Met Mephistopheles vinden wij hem dan terug in de « Kaiserliche Pfaiz », aan het hof van den keizer zelf, wiens rijk
overhoop ligt na een langdurigen oorlog.
Macht gaat voor recht. Omkooperij op groote Schaal. De
staatskas is ledig, en de staatsschuld bovendien verbazend groot,
tot in 't ongelooflijke ! Men zou zeggen dat het in onzen tijd
gebeurt, gelijk na den wereldoorlog (1914-1918).
Aan het keizerlijke hof zijn de grooten te zamen in de
troonzaal. Aileen de nar ontbreekt. Fen jonker weet te zeggen
dat de man op de trap is gevallen, dood of dronken, daarvan
is hij niet zeker. Fen tweede jonker vertelt dat een andere nar
zich is komen aanbieden. Hij is goed aangekleed en doet zich
grappig voor.
op d : t oogenblik komt Mephistopheles binnen, werpt zich
op de knieen v66r den keizer, en stelt eene reeks raadselachtige
vragen, die den keizer niet schijnen te vermaken ; loch deze
noodigt den vreemden man toch uit als nar aan zijne zijde
plaats te nemen.
Het spijt zijne Majesteit dat de vergadering zich gedurende de vastenavonddagen moet bezig houden met ernstige
zaken ; maar het kan nu niet anders. Hij geeft bet woord aan
den rijkskanselier, die eene rede houdt over den benarden toestand van het rijk :
g Wer schaut hinab von diesem hohen Raum
Ins weite Reich, ihm scheint's ein schwerer Traum
Wo Miszgestalt in Miszgestalten schaltet,
Das Ungesetz gesetzlich iiberwaltet
Und eine Welt des Irrtums sich entfaltet. »

Daarna komt het hoofd van het Leger naar voren en klaagt
dat de huurtroepen aan het muiten gaan, omdat ze niet betaald
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Vervolgens is het de schatmeester die zegt, dat er geen
geld is om de soldaten te betalen.
Eindelijk komt de hofmaarschalk en zegt dat men alle
dagen aan het hof meer en meer geld uitgeeft voor het onderhoud. Iedereen klaagt dat alles duurder wordt, maar verteert
om het meest. De hofmaarschalk weet niet van waar het zal
blijven komen.
De keizer vraagt aan den nar of hij soms geen raad weet
om uit dien benarden toestand te geraken.
Mephistopheles is verwonderd dat er voor zoo weinig zaaks
zooveel misbaar wordt gemaakt. Met moed, goeden wil en vertrouwen kan alles weer goed komen.
Hij vleit den keizer en zegt hem dat alles van hem afhangt;
dat hij almachtig is en het rijk kan redden als hij wil.
De meeste omstanders schudden het hoofd en twijfelen
aan de voorzegging van den nieuwen nar.
— Wat verlangt gij dan ? vraagt deze aan de hovelingen.
Geld is het, dat wij noodig hebben, is 't antwoord.
— Wel, zegt Mephistopheles, de grond van 't rijk is vol
goud. Er is ook goud verborgen in de wanden der woningen.
De kunst is dat alles aan 't licht te brengen.
Natuur en geest hebben den mensch kracht gegeven, bevestigt Mephistopheles, om die kunst te bereiken !
Natuur en geest ! roept de kanselier ; dat is uit den booze,
en dat werd weleer gestraft.
Mephistopheles drijft scherp den spot met die woorden.
De keizer stelt een einde aan den woordentwist en vraagt
niet anders dan geld. De duivel antwoordt hem, dat hij zooveel geld kan verschaffen als er noodig is om uit de armoede
te geraken, zelfs om in weelde te leven.
De astroloog van het hof komt hem, op zijn verzoek, ter
hulp en beweert dat alle teekenen aan den hemel goed staan,
dat men de schatten maar heeft uit de aarde te halen, en het
verborgen geld uit de muren. De hemel zal meehelpen.
« Die Sonne selbst, sie ist ein lautres Gold. »

De keizer antwoordt dat hij goed luistert, maar niet overtuigd wordt door de woorden van den nar en den sterrenkijker.
Beide hangen hem een zoo schoon tafereel op van de toekomst, dat heel de vergadering er over tevreden is, zoowel als
de keizer. Deze wil dadelijk kroon en schepter voor een tijd
neerleggen om de schatten en het geld te gaan opzoeken. Maar
zoo het blijkt dat deze niet bestaan, zal de belover naar de
hel worden gestuurd, zegt de keizer.
Mephistopheles antwoordt daarop ironisch dat, in ieder
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geval, de weg er naar toe gemakkelijk te vinden is. Hij gaat
verder in zijne onthullingen over de schatten die de aarde
bevat, en eindigt met iedereen aan te zetten tot den arbeid.
« Nimm Hack' and Spaten, grabe selber
Die Bauernarbeit macht dich grosz,
Und eine Herde goldner Kdlber,
Sie reiszen sich vom Boden los. »

De keizer wil dadelijk het werk aanvatten, maar de astroloog vraagt of het niet beter zou zijn eerst Carnaval te vieren,
gelijk ze gewoon zijn ; antlers zullen de menschen verstrooid
zijn en slecht werken.
De keizer laat het toe. Na Assche-Woensdag zal men beginnen. Laten wij tot dan in vreugde leven, besluit hij.
Fanfaren kletteren en de vergadering gaat uiteen. Mephistopheles is over zichzelven tevreden. Hij heeft goed zijne rol
van nar aangevangen, maar, wat 'zal het einde zijn?
Het volgende tooneel is de Carnavalstoet. Daarin komen
voor als sprekende personages : een heraut, bloemenmeisjes,
een olijftak met vruchten, een krans van gouden korenaren,
een toil rozeknoppen, een tuinman, eene moeder met hare dochter, een visscher, een vogelvanger, een houthakker, een groep
parasieten, een dronkaard, de gratien, de parcen of schikgodinnen, de hoop, de vrees, de wijsheid, de volkspraatjes, een
voerman, een groep oude wijven, en eindelijk Plutus, de god der
rijkdommen.
Dit « intermezzo » is een stuk vol poezie, gemengd met
boert en bijtende satire, gelijk alleen Goethe dat kan. Dat doet
hij in olympische kalmte, vertolkt zijne gedachten zonder scheldwoorden, haat of gramschap. Maskers, schimmen en spoken
spreken, lachen en zingen, — elk naar hij gebekt en gezind
is. Het is de komedie der wereld, die voorgesteld wordt. De
heraut houdt het recitatief, de bloemenmeisjes zingen. «Geiz»,
de schraapzucht, geeft zich lucht, de parasieten wachten op
nieuwe gen eugten.
Plutus verschijnt op een wagen, omringd door eene menigte, die goud, edelgesteenten en juweelen opraapt, welke de
voerman van den wagen te grabbel gooit. Maar als de men,
schen die in de hand krijgen, verandert alles in vlinders,
insecten en dwaallichtjes.
Mephistopheles haalde hier zijn tooverkunstjes uit gelijk
in den eersten Faust.
Plutus daalt van zijn wagen, opent een brandkast vol gesmolten. goud. Hij doopt zijn schepter in 't gloeiend yacht,
besprenkelt er de menigte mee, die huilt van woede en pijn.
Na Plutus verschijnt Pan, vergezeld van faunen, nymphen en saters. Een groep gnomen of berggeesten komt hem
groeten. Zij beloven hem al de schatten der aarde.

— 229 —
Pan is de keizer zelf in maskerade. De berggeesten leiden
hem naar den schat van Plutus, bij de brandkast met gesmolten
goud. Hij buigt er zich over been. Zijn baard en zijn kleeren
vatten vuur. De hovelingen komen toeschieten om den keizer
te blusschen, maar beginnen oak te branden. De heraut roept
om hulp. Plutus snelt toe, want deze is Mephistopheles zelf.
Hij legt de s lammen stil, spot met de menigte en zegt dat het
maar een goochelspel is.
Het tooneel wordt veranderd in een lusthof, badend in het
licht der morgenzonne. Al de personen uit het vorige tooneel
komen op : de keizer, zijne hovelingen, Faust en Mephistopheles. Faust vraagt den keizer of hij tevreden is over het
« Flammengaukelspiel » van den vastenavond. De keizer is er
zeer over voldaan. Hij dacht, zegt hij, Pluto, vorst der helle te
zijn, koning over duizend salamanders.
Mephistopheles komt bij, vleit in hoofsche taal den keizer,
voorspelt hem voorspoed, zegt hem dat hij meester wezen zal
over alle elementen, gelijk hij zelf het zooeven over de vlammen was.
De keizer is gelukkig, voldaan in zijn hoogmoed, en tevreden zulke mannen aan zijn hof te hebben. Daarop treedt snel
de hofmaarschalk binnen en roept nit, dat aan het hof alles
in orde komt ; het legerhoofd volgt hem op en zegt, dat de
soldaten nu betaald worden. De schatmeester kondigt aan, dat
in het land alle geldkoffers vol zijn. De keizer ziet alle gezichten
opklaren ; iedereen wordt vroolijk.
Wie heeft dat gedaan ? vraagt de schatmeester.
De kanselier zal het u verklaren, antwoordt Faust.
De kanselier komt langzaam en lachend aangestapt. Hij
houdt een bankbriefje in de hand omhoog, toont het aan de
menigte en zegt :
« Begliickt genug in meinen alten Tagen.
So hurt and schaut das schicksalschwere Blatt,
I)as alles Weh in Wohl verwandelt hat.
Der Zettel bier ist tausend Kronen wert.
Ihm liegt gesicherd als gewisses Pfand
Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland. »

De keizer meent dat zoo iets bedrog is en moet gestraft
worden. De schatmeester antwoordt dat de keizer zelf in persoon, tijdens de vastenavondvreugde, toen hij als Pan fungeerde, zijn naam onder het besluit heeft geschreven, dat het
maken en uitgeven van « papiergeld » toelaat.
Er werden duizenden zulke briefjes gemaakt, gaat hij
voort, dank aan een « Tausendkiinstler », die de zaak heeft
ondernomen.
Het woord « Tausendkiinstler » vertaalt Gerard de Nerval
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door « mille artistes ». De duizendkunstenaar is hier de drukpers, die bankbriefjes kon drukken bij de vleet, gelijk ander
drukwerl.
De schatmeester gaat voort met zijne verklaring. Hij zegt
dat men bij het besluit des keizers, onderteekend met zijn naam,
slechts een paar woorden diende to voegen. Dit briefje hier is
Lien kronen waard, dit twintig, dit honderd, dit duizend, enz.
Er is nu geld in overvloed. Het rijk is gered. De keizer vraagt
of zijn onderdanen dat geld zullen willen aanvaarden, of het
hof en het leger het zullen aannemen. Zoo iets, zegt hij, grenst
aan het wonderbaxe !
De maarschalk verzekert dat de nieuwigheid veel bijval
heeft, dat de wisselbanken als uit den grond in 't rijk oprijzen.
« Man honoriert daselbst ein jedes Blatt
Durch Gold und Silber, freilich mit Rabatt.
Man geht von da zum Fleischer, Backer, Schenker ;
Die halbe Welt scheint nur am Schmaus zu denken. »

Mephistopheles, na Faust, legt al de voordeelen uit, welke
aan het papiergeld zijn verbonden.
« Ein soich Papier, an Gold und Perlen statt,
1st so bequem, man weisz doch was man hat...
Man braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen,
Ran sich nach Lust in Lieb' und Wein berauschen.
Will man Metall, ein Wechsler ist bereft,
Und fehlt es da, so grabt man eine Zeit.
Pokal und Bette wird verauktioniert,
Und das Papier sogleich amortissiert,
Beschamt den Zweifler, der uns frech verhOhnt.
1Vlan will nichts anders, ist daran gewohnt.
De keizer is zoozeer voldaan dat hij Faust en Mephistopheles benoemt tot bewaarders van de schatten des Rijks,
« Der Schatze wiirdigste Kustoden. »

en bestuurders van mijnen en bergwerk.
Hovelingen, pages, dienaren ontvangen nu belooningen in
bankbriefjes, zijn blij en vertellen onder elkaar, wat zij zich
daarvoor aan plezier zullen kunnen koopen.
Eindelijk komt ook de vorige nar binnen, dien men dood
waande. Hem wordt alles verteld wat gebeurde en hij krijgt
zijn deel van den nieuwen schat.
Hij heeft echter niet veel vertrouwen in wat hij noemt
« Zauberbldtter ».
Mephistopheles stelt hem gerust, belooft dat hij daarmee
zijn slokdarm en zijn buik zal kunnen goeddoen, zooveel hij wil.
De nar vraagt hem of hij daarvoor huis en land kan koopen. Mephistopheles knikt bevestigend.
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« Een kasteel met woud en jacht en vijver? gaat de
nar voort.
-- Al \vat ge wilt. Maar ik zou u wel willen Heer zien
worden, zegt Mephistopheles spottend.
— Heden avond ga ik slapen als grondbezitter, zegt de
nar, en trekt er van door.
—
vie twijfelt nog aan den geest van een nar, zegt Mephistopheles, alleen zijnde.

IV.
Goethe, staatsman, had al dadelijk ingezien hoe er gebruik
en misbruik kon gemaakt worden van een stelsel in het geldwezen ; hoe het gezag de menigte kan leiden of verleiden en
naar den afgrond sturen.
Mephistopheles had tot den keizer gezegd, dat de weg
naar de hel niet moeilijk te vinden is. Zou de keizer hem begrepen hebben? Het economisch stelsel dat Goethe in ziin
tweeden Faust brengt — poezie, rede en satire onder elkaar
mengend — is het stelsel van den invoerder van het papiergeld.
Law, Schot van geboorte, werd beheerder der financien in
Frankrijk. Hij had een zeer bewogen leven. Hij was de zoon
van een goudsmid tevens bankier. Hij toonde veel aanleg voor
het rekenen te bezitten. Hij verliet Edimburg, trok naar Louden, had er een tweegevecht, doodde zijn tegenstrever en werd
veroordeeld tot levenslange gevangenis. Hij ontvluchtte, ver-

bleef eerst in Amsterdam en reisde zoowat overal in Iuropa
rond.
In 1701 begon hij zijn stelsel uiteen te zetten ; doch niemand had er vertrouwen in.
Eindelijk liet, in Frankrijk, de hertog van Orleans, regent
geworden, Law te Parijs in 1716 eene bank oprichten op eigen
risico. Zijn pogen had een goeden uitslag en zijne inrichting
werd Banque royale geheeten. Hij verkreeg van de regeering
concessies, de eene na de andere, zelfs die van munt te mogen
slaan voor het rijk. Bij elk succes gaf hij nieuwe schuldbrieven
nit. Hij werd meester van al de staatsinkomsten en beloofde
de staatsschuld te betalen. Hij werd benoemd tot contrOleurgeneral in 1720.
Na eene uitzinnige speculatie, door Law veroorzaakt in den
effecten-handel, kwam er een crisis, eene geweldige daling der
waarden. Er was te veel papier in omloop.
Noch de gedwongen koers, noch alle andere middelen konden den val beletten. Law vluchtte nit Frankrijk, verbleef in
Belgic, in Den emarken en in Italie. Hij bleef echter altijd
heweren, dat zijn stelsel uitmuntend was. Hij gaf voor dat rijk-
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kon vertegenwoordigd worden, maar vervangen door papiergeld, en naar vrijen wil mocht vermenigvuldigd worden door
de regeeringen. Hij openbaarde aan gouvernementen en particulieren de macht van het crediet ; maar staatshoofden stelden
niet veel vertrouwen in Laws theorieen.
Toen Goethe zijn tweeden Faust schreef was reeds in
Frankrijk de proef met dat stelsel genomen door de uitgifte
van assignaten met dwangkoers.
Wat er met de assignaten is gebeurd, dat hebben wij van
onze grootouders hooren vertellen. Wat er in onzen tijd met
de overgroote hoeveelheid bankpapier, in 1e banken, die weerom uit den grond oprijzen, gebeuren zal zullen wij door ons
zelven wel ondervinden.
— Faust heeft met Mephistopheles den uitslag van de
proefneming niet afgewacht. Mephistopheles moest Faust en
den keizer andere kunsten laten zien. Hij laat Helena van Troje
verschijnen als het beeld der volmaakte schoonheid.
Faust wil nu naar Griekenland. De Oudheid en haar ideaal
trekt hem aan, de beeldende kunst in marmer en metaal, de
klassieke wereld.
Dit alles beduidt Helena van Troje. Helena was ook de
titel door Goethe eerst aan zijn tweeden Faust gegeven. De
titel werd later gewijzigd.
Van Helena wordt ook in de Faust-legende gesproken.
Goethe wilde dat idee verwerken tot eene grootsche allegoric.
Goethe bedoelde met het huwelijk van Faust en Helena
het samensmelten der antieke en der middeleeuwsche wereld.
In de behandeling zijn weerom poezie, cede en satire gemengd, vooral in den klassieken WalPurgisnachti, plaats vindend in de Pharsalische velden, en daarna aan de kust der
Aegische zee.
Wij gaan van de Middeleeuwen naar de Oudheid en komen
terug tot de Middeleeuwen. Tijd en afstand bestaan niet, of zijn
geen hinderpalen voor de verbeelding van den dichter.
Homunculus, een product der wetenschap, is ontstaan in
het laboratorium, dat eens aan Faust heeft behoord en waar
zijn famulus Wagner zijne proefnemingen nog voortzet. Paracelsus, de alchimist, had er het recept voor gegeven in zijn
werk De rerum natura.. Homunculus is de kleine nietige mensch,
die zich in staat waant tot alles :
« So klein du bist, so grosz bist du Phantast. »

Homunculus doet ook mee in het tooneel van den klassieken Walpurgisnacht. Hier weerom een bonte mengeling van
personages, die Goethe laat optreden !

Mephistopheles, Faust, Homunculus, sfinxen, sireneri,
iiimfen, grittmenen, pygmeeen, tritonen, nereiden, Chiron,
Proteus, Thales enz.
Hier is het, dat Goethe Chiron laat zeggen :
« Den Poeten bindet keine Zeit. »

Het zou voor een lezing als deze te lang zijn om over
dat alles uit te weiden ; doch men moet het aandachtig lezen
en herlezen om het te verstaan, om poezie, rede en satire van
elkander te onderscheiden.
Goethe werkte aan zijn tweeden Faust in den tijd, toen
Lord Byron, in 1823, ter hulpe van de Grieken snelde om
ze aan het juk der Turken, hunne verdiukkers, te ontrukken.
In Fuphorion, zoon van Faust en Helena, verheerlijkt
Goethe den dichter Byron.
.
Het leven in de ideale schoonheid der Oudheid x (,ldoet
Faust nog niet. Helena verdwijnt. Zij omarmt Faust : het lichamelijke zinkt weg bij haar. Kleed en sluier blijven Faust in
(le armen.
Van de antieke schoonheid is het alleen de voim die
schoon is maar broos.
Faust nil jets antlers : hij wil handelen, werken, 'leaktisch zijn.
In het vierde bedrijf van den tweeden Faust zijn we terug
in 't land, waar Faust met Mephistopheles aan 't hof des kei •
zers verbleef, en met papiergeld het y olk voor een tijd uit
den nood redde en aan alien de illusie gaf, dat zii rijk waren.
Er moet gewerkt worden ; dat alleen heeft waarde wat de
niensch door zijn werk voortbrengt.
Faust stelt zich ten dienste van het y olk. Voor anderen
te werken schijnt hem het hoogste geluk.
Land wordt aan de zee ontrukt, vruchtbaar gemaakt; veen
en heide worden voor den landbouw gewonnen ; wegen en
kanalen dienen handel en nijverheid.
In een rustig maar werkzaam leven slijt Faust zijne oude
dagen. Neat hij altijd heeft getracht en gezocht heeft hij nu
gevonden :
« Das ist der Weisheit letzter Schlusz :
« Nur der verdient sich Freiheit and das Leben
Der tdglich . sie erobern musz...
Zum Augenblicke diirft' ich sagen,
Verweile doch, du bist so schOn !
Im Vorgefuhl von solchem hohen Gluck,
Geniesz ich jetzt den hOchsten Augenblick.

P

Als Faust deze woorden heeft uitgesproken, zinkt hij
ineen en sterft.
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Maar de ziel wordt ontvoerd van de aarde naar een oord, waar
heilige anachoreten voor de zielen bidden.
In dat oord — de louteringsberg — zuivert zich de ziel.
Het stoffelijke hulsel wordt er ook van zijn laatste vlekken
gereinigd.
Vervolgens dragen engelen de ziel van Faust naar eene
hoogere sfeer, waar de Mater Gloriosa troont te midden van
heilige vrouwen.
Er ontstaat daarna een strijd tusschen engelen en den
boozen geest, die zijn sombere legioenen ter hulpe roept :
Het koor der engelen antwoordt op het bitter sarkasm van
den duivel. De eindstrijd wordt gestreden voor het lijk van
Faust
De engelen heffen het hosannah! aan
« Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom BOsen :
Wer immer strebend sich bemiiht,
Den kOnnen wir erlOsen »

De sombere, zwarte legioenen wijken.
De Magna Peccatrix, de Mulier Samariiana, en Maria
AegyPtica heffen een lofzang aan voor de hemelkoningin en
smeeken om genade voor zondaren.
vroeger Maruna pcenitentium
Fene boetvaardige
garete genoemd, voegt haar gebed bij dat der heilige vrouwen
— « Neige, neige
Die Ohnegleiche
Die Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnddig meinen Gliick.

Faust wordt gered gelijk in het eerste deel Margarete.
De hemel heeft hem vergeven, omdat hij na zijn val wilde
opstaan, en naar hooger streefde.

**
« De lezer van Goethe's tweeden Faust, n zegt Gerard de
Nerval, « krijgt den indruk, dat Goethe's besluit, dat niet wordt
uitgedrukt, geen ander kan zijn dan dat de denkende, de begaafde, de geleerde mensch, zelfs als hij lang van het denken
aan den hemel zich verwijderde, er terug naartoe wordt gedreven als naar het onvermijdelijke doel van alle werk en alle
weten. »
Men komt uit de studie van het werk van Goethe gelijk
uit eene wondere wereld, als bedwelmd, duizelig Het is
bijna te veel voor ons verstand en ons gevoel.
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En toch is die wereld de werkelijke wereld, niet alleen de
stoffelijke wereld, maar ook de geestelijke wereld, beschouwd
door een man van genie, een geleerde met algemeene cultuur
zooals niet een, een kunstenaar van allereersten rang.
Wij hebben met hem gewandeld in de natuur, die wij aanschouwden gelijk Goethe ze zag. Wij hebben omgegaan met
God en met den Duivel, met den geest van het goed en van
het kwaad, die den strijd tegen elkander hebben aangegaan.
Wij hoorden in den tempel het Paaschgezang en ook het
Dies irae. Wij daalden in de krochten en kuilen der duisternis,
waar onraad nestelde en zonde wordt gebroed. Wij zagen het
schoone in natuur en kunst, wij gevoelden het verhevene in
de hoogste poezie ; maar we kregen ook onder oogen het afzichtelijke, het gruwzame, het gemeene.
Het is gelijk het vuile ongedierte, dat aan de frissche
bloemen knaagt, de nacht die het licht des hemels verduistert.
Doch er bleven sterren aan den hemel schijnen, naar dewelke
wij ons zouden richten om onzen tocht tot een goed einde to
brengen. Wij komen behouden aan gelijk een zeeman in veilige
haven.
1k herhaal het, we waren soms duizelig en bedwelmd, maar
met een leidsman gelijk Goethe konden wij gerust zijn. Onze
tocht gaf ons indrukken en ontroeringen van alien aard en
zonder einde, schoonheid zonder weerga, wijsheid voor gansch
het leven, en zekerheid van ons Joel : streven naar hooger.
En als die tocht gedaan is, kunnen we laten rusten onze
zinnen en onzen geest, ons hart en onze ziel, en wij kunnen
leven van herinnering aan het machtigste en prachtigste kunstwerk, dat ooit door een mensch gedacht en geschreven werd.
Brussel, 30 April 1924.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenschab te bevorderen, door-het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WeterschaPPen, 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 harden
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking Ni an
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet later drukken van de aangeboden werken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het yolk 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 Nliddelnederlandsche 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 a en b 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 a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
niimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert.Fonds, in de Verstagen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belan.phebbenden 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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2°) De lagere school en de vakschool, door
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3°) Prijsvragen voor 1924

GUSTAAF SEGERS,
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Vergadering van 21 Mei 1924.
Waxen aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder, Mr. L. WILLEms, onderbestuur, Dr. L. GoEmANs,„
bestendig secretaris;
de heeren : Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, G
SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, OMER_
WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPI, Prof. J. VERcouLLIE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, K H. J.
JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M.
SABBE en HERM. TEIRLINCK, werkende leden.
De heeren KAREL DE FLOU en Kan. AMAAT Joos, werkende leden, F. V. TOUSSAINT van Boelaere, E. H. AL. WALGRAVE en Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselende leden, en
Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, hadden zichlaten verontschuldigen.
*‘**
De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Aprilvergadering, dat zonder aanmerkingen wordt goedgekeurd.
**
Afsterven van Dr. Karel Barbier, stichter van het Karel
Barbier=Fonds. — Bij brieve van 12 Mei ontving de Academiehet droeve bericht dat Dr. K. Barbier den 10 Mei te Gent
overleden was en den Donderdag 15, te Veurne zou worden
begraven. Tot teeken van rouw werd onmiddellijk de rationale vlag op het Academiegebouw halfstok geheschen.
De Academie werd op de begrafensplechtigheid vertegenwoordigd door Mr. LEONARD WILLEms, onderbestuurder der
Academie, die aldaar de lijkrede heeft uitgesproken.
Bij het openen der vergadering spreekt de heer Prof. Dr.
J. MANSION, bestuurder der Academie, nogmaals den lof uit
van Dr. Barbier, die de Academie zoo herhaaldelijk en zoovorstelijk begiftigde. In April 1922 nl. schonk hij haar (de
schenking moet nog door de Regeering goedgekeurd worden)
een som van 50.000 fr., waarvan de kroos zou besteed worden
tot aankoopen van Nederlandsche werken over natuurweten-
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schappen en hun toepassingen op landbouw, nijverheid en handel en geschonken aan de leerlingen van de twee hoogste klassen
van Athenea en Colleges van Vlaamsch Belgic die uitmunten
in de studie der natuurwetenschappen; bij testament schonk
hij daarenboven aan de Academie heel zijn boekerij, boeken
en houtwerk, en een som van «tien duizend frank ter tweejaarlijksche . bekroning van den besten historischen roman in
't Vlaamsch geschreven en geput in onze eigene geschiedenis.»
De heer Bestuurder stelt voor dat een brief van rouwbeklag aan de familie zal gezonden en de naam van Dr. Barbier gebeiteld worden in de marmeren gedenkplaat van de
weldoeners der Academie.

***

AANGEBODEN BOEKEN
Door de Regeering :
Bibliotheque de la Faculte de Philosophic et Lettres de l'Universite de Liege, Fasc. XXXIII. Sermons de J. Tauter et autres
ecrits rnystiques. I Le Codex Vindobonensis 2744... par A. L. CORIN.
Academie Royale de Belgique. Memoires. Coll. in 8°, Tome
XVIII, fasc. 6 : Le recrutement dans les monasteres benedictins aux
XIIIe et X/ Ve siecies, par Dom. URSMER BERLItRE.
Id. fasc. 7 : La candidature de Philippe d'Orleans a la Souverainete des provinces belgiques en 1789 et 1790. D'apres des documents inedits. Par le Cte CARTON DE WIART.
Id. fasc. 8 : Au pays des fraises. Etude monographique par
EMILE VANDERVELDE, Membre de l'Academie et EDMOND Doms, professeur.
Bulletin de la Classe des Lettres, N re 12, 1923 ; Nres 1-3, 1924.
Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, N os 11-12, 1923; Nos 1-3,
1924.
Door de Boheemsche Academie voor Wetenschap en Kunst, to
Praag :
Verhandelingen, l e - klasse, Nrs 65766 ; — 3e klasse, Nrs 53, 54 en
56. — Bronnenverzameling. l e groep l e reeks, Nr 11; — 2e groep,
N r 23. — Nieuw-Boheemsche Bibliotheek. C. VII. — Oud-Boheemsche
Bibliotheek. C. III, en nog drie andere uitgaven.
Door D r J. TE WINKEL, buitenlandsch eerelid :
De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, door Dr
J. TE WINKEL. Tweede druk. III. Geschiedenis der Nederldndsche Letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. l ste deel.
—IV.d
2e deel. Haarlem, 1924.
Door den E. H. AL. WALGRAVE, briefwisselend lid :
WALGRAVE (AL.) . Maria's Gaarde.

*
**
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MEDEDEELING.
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Jubelfeest van Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop
van Mechelen. — Ter gelegenheid van het gouden priester-jubi-

leum van Zijne Eminentie den Kardinaal-Aartsbisschop van
Mechelen werd door het Bestuur der Academie aan den Jubilaris een telegram van gelukwensching gezonden.
Daarop stuurde Zijne Eminentie het volgende antwoord .
« Mijn besten dank aan Koninklijke Vlaamsche Academie
voor jubelwenschen. »
KARDINAIL, MERCIER .

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de vergadering 's morgens door
de Commissie gehouden:
Waren aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter, Prof.
Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS,
Mr. L. WILLEms, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr. L. GOEMANS
en Dr. M. SABBE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
AD. DE CELTLENEER,

Aan de dagorde staat :
l e) a) Hein van Aken. Zijn leven en zijn werken. — b) Over
den IP' Martijn. — Lezing door Mr. L. WILLEMS.

Hein van Aken is de schrijver van Saladijn; van de Rose;
van een deel van Rincluus; van den /V' Martijn. — Het
gedicht Limborch is zeker niet van hem.
Zijn leven valt in de laatste helft der XIII' en het begin der
XIV' eeuw. Het kan onmogelijk aangenomen worden dat hij
priester was, de uitdrukking parochiaen van Corbeke beteekent eenvoudig dat hij te Corbeek (bij Leuven) woonachtig
was.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de
Versiagen en Mededeelingen.
2°) Bestendige Commissie voor het onderwijs in en door het
Nederlandsch. — De heer Gustaaf Segers, secretaris, legt het
hieronder volgend verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden :

De heet Kanunnik JOOS, Voorzitter, laat weten, dat hij
belet is de vergadering bij te wonen. Het voorzitterschap wordt
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waargenomen door den Heer Professor Dr. VANDEVELDE, ondervoorzitter der Commissie.
Zijn nog aanwezig de heeren OMER WATTEZ, Kan. Dr.
MUYLDERMANS, Prof. DE CEULENEER, Dr. GOEMANS, E. H.
JACOBS, Dr. PERSYN, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1°) De Vaktaal voor het Onderwijs in de bouwkundige Archeologie.
Voortzetting der bespreking, ingeleid door Dr. VAN PUYVELDE.
Daar de heer VAN PUYVELDE afwezig is, wordt dit punt
tot de Juli vergadering verdaagd.
2°) Over 't gebruik der S in samengestelde woorden.
De heer WATTEZ leest een brief van een schoolopziener, die
toelichting vraagt over het gebruik der S in samengestelde
woorden.
De briefschrijver geeft verscheidene voorbeelden uit het
Woordenboek van Van Dale, en doet de tegenstrijdigheid met
den regel uitschijnen.
De Commissie is van gevoelen, dat dit onderwerp in de
spraakleer wordt behandeld, en men zich naar het gebruik
moet schikken. In alle talen komen dergelijke tegenstrijdigheden met den regel voor.
3°) Het Onderwijs in de Geschiedenis der Ned. Letterkunde in de hoogste humanioraktassen. — Lezing door J.
JACOBS.

De heer Jacobs zal zijne verhandeling in gle Juli-vergadering voordragen.
4°) De Lagere School en de Vakschool. — Lezing door
GUSTAAF SEGERS.

De heer Segers handelt over de hoofdvakken van het
programma der lagere school ; ook over de beroepsschool, en
terloops over de vakietterkunde. Slechts dan wanneer de leerlingen, welke de Vakschool bezoeken, in de Lagere School een
gezond, degelijk onderwijs hebben genoten, waardoor hun
geest harmonisch werd ontwikkeld, zal de Beroep- of Vakschool de vruchten opleveren, die men er van mag verwachten.
Paedagogische tact en toewijding zijn ook bier even onontbeerlijk als wetenschappelijke bevoegdheid. Eerst en vooral : Vormt
menschen ; dat is de hoofdzaak in alle scholen, van welken
aard of graad zij mogen wezen.
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De heer Voorzitter wenscht den secretaris geluk met zijne
voordracht : hij stelt voor die in de Verslagen en Mededeelin.
.gen op te nemen.
Aangenomen.
De vergadering wordt te half een gesloten.
*

DAGORDE.
1°) Plechtige Vergadering op Zondag 6 Juli. — Vaststelling van, het Programma. — Op voorstel van het Bestuur wordt
bet programma als volgt vastgesteld :
1. Ojeningsrede door den Heer Prof. J. MANSION, Bestuurder : Hoe heetten onze vrouwen in 't verleden?
2. Verhandeling door den heer HERMAN TEIRLINCK, werkend lid : Het wezen der Dramatiek en de Kinematograaf.
3. Uitslag der verkiezingen van 1924 voor het Lidmaatschap der Academie.
4. Uitslag van de wedstrijden der Academie.
5. liulde aan de afgesturven leden.
*

2°) Wedstrijden voor 1924. — Lezing van de verslagen.
(Art. 31 der Wet van 15-111-1887 en K on. Besluit van 23-1111891.)
De vergadering beslist dat deze verslagen zullen gedrukt
en aan de heeren werkende leden medegedeeld worden.
*
**
3°) Geheime Vergadering te 2 1/2 uur.
LidmaatschaP
der Academie. — Candidaten worden voorgesteld :
1°) Voor de plaats van briefwisselend lid opengevallen door
het afsterven van Mej. VIRGINIE LovELING;
2°) Voor Brie plaatsen van buitenlandsch eerelid door het
afsterven van Dr. HENRY BRADLEY (Engeland), Prof. Dr. G.
KALFT en TACO H. DE BEER (Holland).
*
*
4°) Lezing door Mr. Leonard Willems, werkend lid : Ja,cob van Maerlant en de Inquisitie.

DE LAGERE SCHOOL EN DE
VAKSCHOOL.
door

GUSTAAF SEGERS,

Werkend Lid der Academie.

L'objet de l'enseignement primaire n'est pas d'embrasser sur les diverses matieres auxquelles it touche, tout
ce qu'il est possible de savoir, mais de bien apprendre,
dans chacune d'elles, ce qu'il n'est pas permis d'ignorer.
GRAARD.

Altijd zal hij domoor blijven,
Die niet lezen kan of schrijven.
Die lezen en goed schrijven kan,
Wordt eindlijk een verstandig man..
BILDERDIJK.

Voor eene der talrijke verhandelingen, die ik aan ons volksonderwijs heb gewijd, heb ik tot motto het fiere woord van
Willem den Zwijger gekozen : « Je n'ai pas besoin d'esperer
pour entreprendre, ni de reussir pour perseverer (1) . »
1k heb er mij op toegelegd te bewijzen, dat de uitslagen
van ons volksonderwijs aan de verwachtingen niet beantwoorden, dat de moedertaal het eenig doelmatig voertuig is van alle
degelijke on twikkeling; andere pedagogische aangelegenheden
heb ik hier ontwikkeld.
Mijne stem scheen eene stem in de woestijn te zijn. Mijne
woorden vonden geen gehoor. 1k gaf echter den moed niet op.
Eerstens uit plichtbesef, daar ik diep overtuigd was, dat ik eene
rechtvaardige, eene goede zaak verdedigde. Ook, ik verheel het
niet: omdat, in deze vergadering van geleerden, dokters, hoogleeraars, mijne pogingen en mijn doel zoo goed begrepen werden.
«Eene Academie», zegde onze hooggeachte heer Bestuurder in zijne
merkwaardige toespraak op onze plechtige vrgadering van 1 Juli 1923,
is in de eerste plaats een genootschap dat tot doel heeft de wetenschap
te bevorderen.

k 1) 're dier gelegenheid schreef men mij uit Holland, dat deze woorden dikwijls aangehaald worden ; doch dat het historisch bewijs ontbreekt dat zij •inderdaad aan den Zwijger moeten toegeschreven worden.
Men schrijft ze ook toe aan Willem III (1650-1702), zoon van Willem II
van Oranje en van Henriette-Maria Stuart, dochter van Karel I. Willem III was stadhouder der Nederlanden en sinds de Omwenteling van
1688, koning van Engeland, Schotland en Ierland. De woorden komen
inderdaad insgelijks met het karakter van dezen vorst overeen.
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De verhandelingen der leden in onze maandelijksche vergaderingen,
de uitgaven der bekroonde prijsschriften zijn daartoe uitstekende middelen.
« Maar er is voor haar leden nog een ander middel om voor haat
doel werkzaam te zijn, nl. met de uitkomsten der wetenschap, die door
den aard der zaak eerst slechts in een beperkten kring bekend zijn, in
den breeden kring der belangstellenden bekend te maken.
In dezen tijd van overspecialiseering zijn studiemenschen meestal
specialisten die in een beperkt hokje der wetenschap werkzaam zijn
en maar zelden een blik kunnen werpen in de hokjes der —anderen ;
ze verrichten dus wederkeerig dienstbetoon wanneer ze aan de anderen
komen vertellen wat er op hun gebied omgaat (1).»

Men zou inderdaad het doel eener Academie niet beter kunnen samenvatten. Gelijk ik het echter reeds meer dan eens
heb gezegd, heeft onze Vlaamsche Academie ook tot plicht de
studie der Nederlandsche letteren te bevorderen. Wij lezen in
de stichtingsoorkonde :
« Leopold II, Koning der Belgen, willende een nieuw bewijs geven
onzer bezorgdheid voor de belangen der Nederlandsche letteren ;
Overwegende dat niets meer van aard is om dezer ontwikkeling te
bevorderen dan de inrichting van een bestendig letterkundig genootschap, besluit Z. Majesteit een genootschap in te richten van letterkundigeti en geleerden dat de studie en de beoefening der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot voorwerp zijner werkzaamheden zal
hebben. »

Bij beslissing der Academie werd den 18 Juli 1900, op voorstel van den heer Coopman, de Commissie van Onderwijs in en
door het Nederlandsch ingericht. Daardoor besliste onze Academie, dat zij aan het onderwijs in het algemeen, en aan het
onderwijs onzer taal vooral, hare beste zorgen zou wijden. In
deze commissie, en ook in onze algemeene vergaderingen, werd
dan ook over de belangen van het onderwijs in de Brij graden
herhaalde malen gehandeld. Zooals ik het in mijn verslag over
onze werkzaamheden in de plechtige zitting van ons zilveren
jubileumsjaar zegde, mogen wij verklaren, dat schier al onze
verhandelingen, zij het dan niet altijd rechtstreeks, voor het
onderwijs de beste vruchten opleveren.
De wetenschappelijke voordrachten, de studien over taal- en
volkenkunde, over scheikunde en andere wetenschappen, geven
inderdaad aan onze leeraars in de drie graden niet alleen een
bruikbaar materiaal aan de hand, dat zij in hunne lessen met
den besten uitslag kunnen benuttigen ; de methodische beschouwingen en raadgelingen, welke in deze geleerde verhandelingen door onze zoo bevoegde wetenschappelijke mannen
voorkomen, moeten ongetwijfeld ons onderwijs ten goede komen. Wij zijn overtuigd, dat wij aan onze taal geen grooteren
(1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaargang 1923; blz. 441.
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-dienst kunnen bewijzen, dat wij niet doelmatiger de liefde tot
, onze taal kunnen bevorderen, dat wij niet beter tot de nationale,

en zelfs tot de harmonische, algemeene onwikkeling van ons
dierbaar Vlaamsche y olk, en ook tot de ware liefde tot gansch
-ons vaderland kunnen medewerken, dan het onze tot den bloei
onzer taal, tot de verbetering van ons nationaal onderwijs bij
te dragen.
In dien zin heb ik mij vooral in onze Commissie van Onderwijs in en door het Nederlandsch met de belangen van het
lager Onderwijs, van het onderwijs dat zich tot de breede lagen
van gansch ons y olk richt, bezig gehouden, en dankbaar ben
ik jegens onze wetenschappelijke mannen, die mij in mijne
-nederige pogingen steeds hebben aangemoedigd om ons y olksonderwijs in den geest onzer Academie op de goede baan te
sturen (1) .
Daar ik de leerende strekking mijner verhandelingen
zelden of nooit uit het oog verlies, zal men mij de herhalingen, die daarin voorkomen wel ten goede houden.
Langen tijd vonden mijne beschouwingen buiten ons genootschap weinig gehoor ; gelijk het aangehaalde motto het
aanduidt, deed het plichtbesef mij echter in mijne pogingen
tot gezondmaking van ons volksonderwijs volharden.
In mijne laatste verhandeling kan men echter zien, dat
er eene kentering ten goede in de openbare zienswijze is gekomen. Dit moedigt mij natuurlijk aan, om met meer voortvarendheid dan ooit op mijnen weg voort te gaan.
Mijne thesis — die ik sinds jaren in onze Academie heb
-verdedigd — is : ons volksonderwijs, en vooral onze volksopvoeding, hebben aan de verwachtingen niet beantwoord. Niet
alleen werden de programmas op onverantwoordelijke wijze
(1) Uit dit standpunt blijkt, dat ik mij in mijne verhandelingen niet
tot de geleerden richt. Ik richt mij tot ons Vlaamsch yolk — dit woord
in de breede beteekenis genomen, die ik reeds herhaalde malen heb
omschreven. Uit dit standpunt blijkt insgelijks, dat mijne studien voor
mijn collegas weinig of zelfs hoegenaamd niets nieuws opleveren. Ik
denk als Riickert :
Ich glaube nicht, dass ich viel eignes Neues lehre,
Noch durch mein Scherflein Witz den Schatz der Weisheit mehre,
Doch denk ich, von der Miih wird zweierlei Gewinn,
Einmal, dass ich nun selbst an Einsicht weiter bin ;
Sodann, das doch dadurch an manchen Mann wird kommen,
Manches, wovon er sonst gar hatte nichts vernommen,
Und auch der dritte Grund scheint wert nicht des Gelächters.
Dass, wer dies Biichlein liest, derweil doch liest kein schlechters.
IVeisheid des Brahmanen von Friedrich Riickert. Erste Stufe
Einkehr, 39.
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uitgebreid ; zij werden dit in zulke mate, dat het wezen der
lagere school werd vervormd, misvormd, ontaard. In sommige scholen — het is haast niet te gelooven — was en is nog
eene der leerlingen onbekende taal de onderwijstaal. Daarover heb ik herhaalde malen gehandeld.
Thans lees ik, dat men in Frankrijk begint in'te zien, dat
men in het uitbreiden der programma's te ver is gegaan, en
dat men daardoor de hoofdzaak uit het oog verloren heeft.
Het zeer merkwaardig Fransche pedagogische tijdschrift
Journal des Instituteurs et des Institutrices bevat daarover
eene studie (1) : het zal mij wet toegelaten zijn te herinneren
dat ik meer dan eens nagenoeg dezelfde taal heb gesproken.
« Quel est le but de l'enseignement primaire ? C'est tout simplement de faire dans la France entiere de bons petits Francais. Et pour
cela depuis Marseille jusqu'a, Dunkerke, depuis Perpignan jusqu'à Metz
et Strasbourg, l'instituteur n'a pas autre chose a faire que d'apprendre
aux enfants a lire, a ecrire, a chiffrer et a vivre respectueusement.
VoilA, le vieux programme de l'enseignement primaire et, si l'on en
introduit un autre, ou it ne sera pas suivi, ou it sera funeste (2) »
Zoo sprak de Heer Lemire, afgevaardigde van het departement
du Nord, en de schrijver van het artikel, G. Uriot, een vooraanstaande
schoolman, voegt er bij :
« Ainsi parle M. l'abbe Lemire, depute du Nord, et M. l'ABBE
LEMIRE n'est point que je sache, un esprit timide et retrograde. Il
proteste avec conviction contre la lourdeur des programmes, it apporte
une parole de pitie pour les enfants ; it supplie qu'on ne les &rase
pas, qu'on ne les excede pas ».

Waar de Fransche pedadoog deze gedachte ontwikkelt :
Onze her vormers kunnen de programmas niet veranderen zonder de stof uit te breiden; de opstellers gaan van hunne persoonlijke voorliefcle uit ; zij zijn over tuigd, dat buiten hunne
lievelingsvakken geen heil te vinden is, spreekt hij eene taal,
die men bier bijna letterlijk in mijnen mond heeft gehoord :
« Cela devait arriver : Pexageration en un sens appelant toujours l'exageration contraire, et nos reformateurs vont un peu fort !
Nos reformateurs ne concoivent jamais une reforme qui n'entraine une
charge nouvelle. Alleger n'est point de leur langue, mais alourdir
et Pon sait leur maxime : Alourdir toujours, n'effacer jamais. » Nos
reformateurs sont des gens a idees ; ils ont des idees bien etablies,
bien arretees, qu'ils regardent comme essentielles, dont ils ne demordent pas. Quand une reforme est en l'air ils s'avancent gravement,
precieusement, porteurs de ces idees cheries. Pour eux, toute reforme
devient suspecte, si, d'abord, elle ne realise leers voeux personnels.»

(1) Nummer van 14 Juli, 1923.
(2) Journal Officiel du 19 mai 1923, blz. 2001.
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1k ga er niet voor om te verklaren, dat het lezen en meer
nog het overschrijven van dergelijke dingen mij een pond goed
bloed zet.
Het invoeren der nieuwigheden bij onze zuiderburen
heeft juist denzelf den weg gevolgd als te onzent. Tout comme chez-nous. 't Is wonder.
« Dans l'ordre pedagogique, ce fut l'enseignement des sciences
fonde sur l'observation et l'experience, le dessin selon la libre fantaisie des enfants, la gymnastique d'apres les methodes rationnelles;,
ce fut la glammaire simplifiee et appuyee sur l'etude de la langue
l'hygiene enseignee par la pratique ; ce fut l'organisation des ceuvres
de mutualite et de cooperation; ce fut l'institution des classes-promenades; c'est l'emploi du cinema; demain ce sera l'emploi de la
telephonie sans fil. »

Hier, mijn beste collega, zijn wij u voor, de gewone telefoon werkt sinds lang in tal van onze scholen, en daar zijn
er, waar de leerlingen door middel van de draadlooze telefonie
de muziekuitvoeringen te Londen en te Parijs kunnen bijwonen.
« Il y eut d'heureuses et fecondes nouveautes »,

zegt de Fransche schrijver.
Ze zijn in klein getal ; men moge het gelooven. Vooreerst
moeten al die dingen, welke moeten dienen om het onderwijs
aangenaam te maken, om zoo weinig mogelijk van de leerlingen te eischen, uit de school blijven. Het vers van Van AlPhen
« Mijn leeren is spelen » is valsch. De school, zoomin de lagere school, als het atheneum, als de universiteit, is eene plaats
om zich te amuseeren.
De titel eener leesles was De Haan. Een levende Kanteklaar
werd in de klas gebracht. De kinderen hadden veel pre-I_ als
het beest fel begon te kraaien, maar zij hadden zoogoed als
niet gelezen. Een professor had den tekst van Cesars Gallischen
Oorlog uit te leggen : hij toonde aan de leerlingen prachtige
platen, en gaf daarover in de Fransche taal heel belangrijke
ophelderingen. De platen stelden de brug voor, welke de groote
man over den Rijn liet leggen.
Zeker, een haan in de klas, een haan die kraait, is iets heel
aangenaams voor de kinderen, en platen, waarop een Rijnlandschap, de krijgsuitrusting van een Romeinschen soldaat afgebeeld zijn, interresseertn de groote jongens. Maar de kinderen
moeten leeren lezen, en de humanisten moeten Latijn leeren,
en beide kost veel tijd en moeite ; beide gaat niet zonder persoonlijke inspanning vanwege den leeraar en bijzonder vanwege de leerlingen. Eene groote plaag in de school is de
passiviteit der scholieren. Niet alleen in de school. Hoevele
menschen treft men aan, die niet kunnen luisteren? Zeer
•
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dikwijls slaapt de geest der hoorders, terwijl de redenaar
zich aftobt. In de klasse, om het even van welken
graad, blijven een groot deel van de leerlingen passief, altijd
veel meer dan een leeraar zich voorstelt. Dit ligt aan redenen
van uiteenloopenden aard, doch zeker is eene der voornaamste,
dat de leerlingen zich niet inspannen am te luisteren, om de
les te begrijpen. En men moge het wel weten, zonder persoonlijke, aanhoudende inspanning vanwege den leerling is
niets te leeren. Zander moeite, zonder werken, zonder noesten
arbeid is niets te bekomen. Zij, die er zich op toeleggen de
taak van den leerling te vergemakkelijken, bewijzen hem, bewijzen aan het onderwijs een slechten dienst. Het onderwijs
moet aantrekkelijk gemaakt worden door het onderwijs zelf,
door het licht, dat de leerling in de lagere school, het atheneum, college of de universiteit, om het even, gewaar wordt,
door de ontwikkeling, die hij bewust of onbewust gevoelt.
Dat de ingevoerde nieuwigheden niet kunnen geleerd worden, is nog het ergste van de zaak niet. Dat de tijd, die er
aan verknutseld wordt, belet te leeren wat kan en moet geleerd
worden, is erger. Maar dergelijke dingen brengen zedelijke
schade teweeg — en hieronder versta ik : den geest van onvoldaanheid, evenals den afkeer .‘, an den handenarbeid, dien ik
als een der grootste rampen van onzen tijd beschouw, aangezien
dit de bitterste teleurstelling voor de individuen en voor het
land moet en zal na zich sleepen. De hoofdzaak in de lagere
school is : weinig moet geleerd worden, maar wat geleerd
wordt, moet zoodanig worden geleerd, dat het tot de algemeene ontwikkeling bijdraagt, en het blijvend eigendom van
den leerling wordt. Ik heb het dikwijls herhaald, doch het kan
niet genoeg herhaald worden : want dat is eigenlijk de zaak :
Het zoogenaamde moderne programma strookt niet met het
wezen zelf van een gezond lager onderwijs : ja is daar de verloochening van. Het heeft zijnen verderfelijken weerslag op het
onderwijs der noodzakelijke zaken zelf, aangezien het deze in
het kader der nieuwigheden trekt.
Aan bijkomende zaken wordt te veel belang gehecht. Zoo
lees ik, dat men te Antwerpen eene proef wil nemen met eene
klasse, waar de leerlingen op stoelen aan tafels zouden zitten in
plaats van op banken. Zou dit beter zijn ? Ik laat dit onverlet.
Doch het is in alle geval van vrij ondergeschikt belang. Zoo
is het ook gesteld met de schoolmeubels en lokalen. Moet eene
normaalschool millioenen kosten? Is het noodig, dat daar binnen eene pracht ten toon gesteld wordt, gelijk dit in meer dan
eene school het geval is? Is dit goed om onderwijzeressen te
vormen, die later haar nederig, maar hoogst belangrijk ambt
zullen uitoefenen, en aan de kinderen -- grootendeels werk-
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manskinderen, — het onderwijs en de opv oeding moeten geven?
Zeker, een doelmatig lokaal, degelijke leermiddelen zijn noodig; loch er is overdrijving ; ik heb vele onderwijzers gekend,
en ik ken er nog, die in bekrompen schoollokalen, met gebrekkige leermiddelen, uitslagen bekwamen en bekomen, die in
prachtige scholen met een talrijk personeel en de meest moderne
schoolmeubelen en leermiddelen niet verkregen werden of worden, en ik heb vroeger hier herinnerd, dat de grootste uitvindingen niet gedaan werden in universiteitspaleizen met een volledig materiaal, maar in eenvoudige woningen met de meest
primitieve instrumenten, welke de uitvinders doorgaans zelf
hadden vervaardigd. Bekwaamheid, maar meer nog plichtbesef,
toewij ding en wilskracht, voortvarendheid, bezieling vanwege
de leeraars, werklust, inspanning vanwege de leerlingen, daarop
komt ten slotte bijna alles neer.
Het besluit van den heer Uriot is hoogst merkwaardig.
« Des preoccupations de toutes sortes hantent l'esprit des reformateurs. Pans le sage dessein de mettre l'ecole en contact etroit avec
la Vie, on ouvre toutes grandes les fenetres de l'ecole sur la Nature
(c'est la formule consacree) ; on donne le fameux bain de realisme.
Que l'air, que la lumiere, que le tumulte du monde entrent a flots et
balayent cette atmosphere viciee oil se meurt la classe. Et la Vie entre
a grand fracas et toutes ses manifestations retentissent dans l'humble
ecole primaire, si bien que l'enseignement en est trouble, que les programmes s'encombrent et s'alourdissent, que le maitre suffit juste a sa
tache, que les eleves, eux, n'v suffisent plus. »

Aangrijpend van waarheid en schoon gezegd. Heeft men
in ons land ook niet voorgesteld, dat de schooldeuren wagenwijd zouden moeten opengezet worden, en dat de ouders te
alien tijde zouden uitgenoodigd worden, het moeten worden om
het onderwijs bij te vvonen en ophelderingen daarover te vragen ? Is in zulke omstandigheden ernstig onderricht denkbaar ?
Ik heb als mijne meening uitgedrukt, dat in onze groote steden,
met hare drukte, met haar tingeltangels en cinemavoorstellingen, met de warrige partijtwisten, het levendige deelnemen
daaraan vanwege de ouders, de omgeving, de kinderen zoozeer
moeten beinvloeden, dat deze woeling der gemoederen, zelfs
tot in de school moet doordringen, dat het onderwijs daardoor
zoozeer bemoeilijkt wordt, dat daaraan in ruime mate de geringe uitslagen moeten toegeschreven worden, waarover wij het
zoo dikwijls hebben (1) . Gemoedsrust, vanwege de onderwij(1) « Ein Schulhaus sollte stets die heiterste, sonnigste Lage im ganzen Orte haben ; gemutlich-still sollte es etwas fern vom Markt- und
Strassenverkehr, womoglich neben der Kirche stehen ; und zur Vollendung des schOnen Stillebens wiinschte ich vielleicht nocli eine
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zers en de leerlingen, een onbenevelde dampkring in den geest
en in het hart, zijn onmisbaar. Wij staan hier voor een onvermijdelijk kwaad, dat ook anderszijds zoovele onheilen teweeg
brengt.
(( Le maitre suffit juste et sa tetche i les êleves, eux, n'y
suffisent plus. »
Dit laatste wordt, denk ik, nog door weinigen betwist die
de handen aan den deeg hebben geslagen ; ik ben insgelijks
diep over tuigd, dat het boven de macht des onderwijzers is, zij
mogen nog zoo bekwaam zijn, het huidig programma in al de
graden met vrucht te onderwijzen.
De heer Uriot besluit zijn artikel.
« A vouloir tout apprendre, tout connaitre, on neglige fatalement
l'essentiel. Et c'est un singulier spectacle que celui de ces eleves
qui savent vaguement un peu de tout, mais qui ne savent que vaguement l'essentiel : bien lire, bien ecrire, bien chiffrer, vivre respec=
tueusement (1) .

In het Fransch tijdschrift wordt daar herhaalde malen de
aandacht op gevestigd.
Zoo schrijft A. Laclef in n° 2. Jaargang 1923. « L'enseignement de la petite ecole villageoise est trop ambitieux et trop
uniforme. On aPPrend trot de choses aux ecoliers, mais on ne
leur donne pas assez le sens des realit gs. A l'egard de ces petits ruraux qui frequentent si mal et seulement jusqu'a douze
ans (2) ii faudrait viser a s l'acquis » serieux de resultats mobreitschaftige Linde hinzu, welche an heissen Sommertagen die frOhfiche Jugend zu Gesang und Spiel urn sich versammelte .»
(Kellner) Vergel. Lauckhardt. Bilder aus dem Schulleben, blz.
123.
Das Schulhaus soli wo mOglich in der Mitte der Schulgemeinde
liegen ; es soil eine gesunde Lage, trockenen Untergrund, Luft und
Licht haben ; es soli von stOrenden Gerausch entfernt, anstdndig und
zweckmässig gebaut und gerdumig genug sein um neben den Schulrdumen auch die Lehrerwohnung zu enthalten ».
(Lehrbuch der Padagogik von Dr J. Chr. Gottlob Schumann, II,
blz. 405.
(1) Thans bestaat in Frankrijk ook de leerplicht ; loch in mijne
verhandeling Verscherpte Leerplicht (Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Jaargang 1921, blz. 793-805) heeft
men kunnen zien, dat niettegenstaande deze wet, de schoolbijwoning
bij onze zuiderburen veel te wenschen overlaat.
(2) Journal des Instituteurs et des Institutrices, 6 October 1923,
biz. 18. Het Fransche tijdschrift is in vele opzichten merkwaardig en
belangrijk. Het heeft 62 gewone medewerkers, waaronder tal van
schoolopzieners, bestuurders, onderwijzers, professors enz. Ook bevat
het in elk nummer bijdragen van vooraanstaande letterkundigen. Het
verschijnt wekelijks, met 36 bladzijden kleinen tekst, en kost voor
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destes : lire sans hesiter trop, ecrire convenablement une lettre simple, posseder les quatre rêgles et leurs combinaisons
elementaires, et encore si possible, le sens de la politesse usuelle, quelques regles d'hygiene.
(( Toutes surcharges sont dangereuses et inutiles parce qu'
elles obligent a n ggliger l'essentiel » (1)
Lezen, schrijven en rekenen; dat is de hoofdzaak, wat het
eigelijk onderricht betreft. Naast het lezen, schrijven (waaronder het opstellen dient begrepen) en rekenen, moeten nog
andere zaken geleerd worden, belangrijke zaken ; hoever daarin
kan worden gegaan, hangt van verschillende omstandigheden
af, doch de hoofdvakken, moeten de hoofdvakken blijven. Daaronder reken ik, naast het lezen, schrijven en rekenen, het
spreken.
Bijzondere spreekoefeningen, zijn in de laagste afdeelingen
onontbeerlijk. Niet alleen is de uitspraak, de zuiverheid der
uitspraak, maar ook de at tikulatie van het hoogste belang. In
gansch het onderricht, dient zuiver gesproken, moeten de leerlingen veel spreken, moeten zij het geleerde en ook hunne
eigen denkbeelden en gevoelens op volledige wijze leeren nitdrukken. Dit alles is wellicht voor aanhangers van onze uitgebreide programma's van al te gering belang ; doch men
bedenke dat niets zoozeer bijdraagt om het onderwijs duurzame
vruchten te doen opleveren, als eene goede beschaafde omgangstaal. Deze ook geeft het middel aan de hand, om zich later, in
de maatschappij, voortdurend te ontwikkelen.
Op het hooge belang, op de noodzakelijkheid van het onderwijs der beschaafde omgangstaal in onze lagere scholen werd
de aandacht niet genoegzaam gevestigd. Hier heb ik het niet
alleen op de zuivere letterkundige taal, maar ook en vooral
op de juiste, scherpe artikulatie. In onzen tijd v an overdreven
Frankrijk, Algiers en de kolonien, jaarlijks 12 frank, voor Belgie en
Zwitserland 14 frank.
Ik hoef hier niet te zeggen, dat ik met de zienswijze van Laclef
overeenstem, waar hij het heeft over het besnoeien der leerprogramma s. Te betreuren echter valt, dat hij geen woord rept over de noodzakelijkheid der opvoeding, die m. i. overal op het voorplan hoeft te
staan.
In zijn artikel handelt Laclef ook over : de toepassing der leerplicht :
« La loi ? Les sanctions ? Jamais personne n'a pris cela au serieux.
Qu'importe aux parents la menace puerile de voir leurs noms affiches
a la porte de la mairie, — ou d'etre admonestes par le juge de paix !
Its n'en seraient aucunement diminues dans l'esprit de leurs compatriotes. »
(11 Tournal des Instituteurs et des Institutrices, samedi, 14 juillet,
1923; biz. 634.
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uitbreiding der schoolprogramma's wordt het goed, juist,
verstaanbaar leeren spreken al te veel uit het oog verloren.
Het is nochtans wel degelijk lager onderwijs. Zelfs in het middelbaar onderwijs zou daar ,meer werk van dienen gemaakt te
worden. Ik behoor niet tot degenen die er gedurig op uit zijn
ons yolk als een verachterd yolk te bestempelen. Maar toch
moet men toegeven, dat de onzen zich te weinig moeite geven
om hunne artikulatie te verzorgen. Zoo komt het, dat het dikwijls gebeurt, wanneer men ons yolk, en zelfs de niet weinig
ontwikkelden onder elkander hoort spreken, dat men hen moeilijk verstaat, en dat, wanneer men zich op eenigen afstand van
hen bevindt, men al dikwijls slechts klanken verneemt, die
dan nog niet zelden in elkaar vloeien. Wij moeten- erkennen,
dat, over het algemeen, de Franschen en ook de Duitschers ons
hierin overtreffen. Ik v rees in geenen deele, dat men deze
taak van de onderwijzers en leeraars als van weinig belang zal
beschouwen; niet alleen bevordert eene juiste, goed geartikuleerde uitspraak gansch het onderricht en dus de algemeene
geestesontwikkeling, zij laat van den kant des leeraars toe minder luid te spreken, wat in zijn vermoeiend ambt van het hoogste gewicht is, en voor den leerling is het niet min gewichtig,
daar eene duidelijke taal duidelijke, klare begrippen vomit,
evenals, aan den anderen kant, heldere begrippen noodig zijn
tot het bezit eener heldere taal. Dat met dit onderwijs, de uitbreiding van den taalschat en de juistheid van den zinsbouw
client gepaard te gaan, hoeft geen betoog. Dergelijk onderwijs
levert de beste vruchten op voor het onderricht in het lezen,
in het met oordeel lezen, het vergemakkelijkt den leerling zich
later door de lezing en de voordracht, en zelfs door den dagelijkschen omgang te volmaken, en veraangenaamt op merkwaardige wijze de maatschappelijke betrekkingen van het leven.
Een Fransch pedagoog, I. Raket, schoolopziener over het
lager onderwijs, later algemeen inspecteur over de lagere
scholen, riep, nu meer dan zestig jaar geleden, de aandacht
op deze aangelegenheid ; zijne woorden verdienen meer dan
ooit overwogen te worden door alien die belang stellen in den
bloei onzer taal en in een gezond onderwijs
« En parlant toujours de grammaire, d'etude de la grammaire,
fle connaissance de la grammaire, on a fini par croire que c'etait la
grammaire qu'il s'agissait d'enseigner aux enfants de nos ecoles, et on
a oublie que c'est la langue qu'il leur importe d'etudier et de connaitre. Its n'auront jamais besoin dans le monde de definitions abstraites et de longues regles de grammaire, qu'on leur fait apprendre
a leur grand ennui, tandis qu'ils auront a parler leur langue tons les
jours, et que pour envoyer la moindre lettre, ils auront a ecrire !
Or, n'est-ce pas par la pratique, plus que par les regles, que
s'apprend la langue maternelle ? Mais, nous le demandons aux hommes de bonne foi, a tous ceux qui ne sont pas aveugles par la rou-
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tine, oil est la veritable pratique de la langue dans un grand nombre
d'ecoles ?»

De schrijver trekt daarop hevig te velde :
«cc contre l'abus des longues et mortelles analyses grammaticales,
qu'on donne sans cesse a faire aux enfants » (1).

Ook Dr. de Vries laat zich scherp uit tegen de sleur, die
in zijn land, in het onderwijs der moedertaal in de lagere school,
heerscht.
« In het onderwijs ligt de toekomst der natie », zegt hij, en bi.j
dat gewichtigste aller volksbelangen staat het onderricht in de moedertaal op den voorgrond, want daarin ligt het krachtigste middel tot
ontwikkeling van den geest, tot waarachtige vorming van den mensch.
Maar het is, helaas ! niet te ontkennen, dat het taalkundig onderwijs hier te lande niet altijd is wat het behoorde te wezen. Wij zijn
gelukkig den tijd te boven van die geestdoodende « redekunstige ontleding », die zoo lang als een vloek op onze lagere scholen rustte. Men
begint het doel en de strekking van het taalonderricht te begrijpen.
Doch hoe dikwijls sukkelt men nog voort in de oude sleur. Dorre spelregels en spraakkundige voorschriften, stijve vormenleer en verwarrende cacographieen makers nog een al te groot deel der lessen uit (2)».

Doch, hier mogen wij niet over het paard springen ; tegen
het onderricht in de spraakleer wordt op onze dagen al te yinnig strijd gevoerd, en de kennis der elementaire spraakkunstregels is onontbeerlijk, indien men wil dat het taalonderwijs
in onze volksscholen op echte grondslagen ruste.
In het boek van G. SAMPSON : English for the English,
Cambridge University Press, wordt insgelijks met nadruk op
het hooge belang van het onderricht in de moedertaal, inzonderheid van het zuiver spreken dezer taal gewezen. A. Laclef,
geeft er in het (( Journal des Instituteurs et des Institutrices » (3) eene korte ontleding van.
a A l'ecole primaire et secondaire, la part de la langue maternelle
ne se mesure pas : elle est l'essentiel d'une education, meme des plus
rudimentaires. Ce n'est pas a proprement parler, une matiere d'un programme. On congoit qu'une tranche d'histoire, une serie de legons
de choses, une douzaine de problemes puissent, en cas de necessite,
etre omis, sans que l'eleve en ressente un grave prejudice ; mais it est
inadmissible que nous laissions sortir de nos mains un sujet quelconque, demuni de cette monnaie d'echange social qu'est le langage.
Le reste est affaire d'acquisition que l'on peut, plus tard, se procurer
soi-meme ; tandis que le langage est a la fois besoin primordial, puisqu'on ne congoit aucun autre enseignement qui ne l'utilise et ne
repose sur lui, un instrument de culture desinteressee.
Avec les tout petits, it faut surveiller attentivement la pronon(1) Journal des Instituteurs et Institutrices. Nummer van 22 December 1923.
(2) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding LXXXVI.
(3) Nummer van 8 December, 1923.
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ciation « l'accent nous reste attache toute notre vie comme une etiquette : veillons a ce que nos bons eleves ne portent pas une mauvaiseetiquette. »
La prononciation assuree, ii faut s'occuper de la correction du langage.

Lezen, schrijven en rekenen zijn de hoofdvakken der lagere school, niet alleen omdat al hare leerlingen de kennis,
daarvan later volstrekt noodig hebben, maar omdat zij misschien meer dan wat ook bijdragen tot de algemeene geestesontwikkeling. Leeren spreken, lezen, schrijven en rekenen ;
het komt mij voor alsof daar tegenwoordig op neergezien wordt,
als lage daar iets vernederends in; abstracte zaken onderwij.
en, die voor de negen tienden der leerlingen nooit te pas zullen komen en welker onderwijs zoovele onheilen heeft teweeggebracht, is deftiger.
Ik zie niet in waarom het onderricht in het spreken, lezen,.
schrijven en rekenen,wat ook vernederends zou kunnen hebben,
en het zou mij geenszins moeite kosten uittreksels uit de werken der diepste en scherpste denkers aan te halen, die in de
verhevenste bewoordingen er op wijzen, dat deze vakken op de
beschaving der menschheid zulken invloed hebben uitgeoefend,
dat zonder haar men zich deze beschaving, de veredeling van
het maatschappelijk leven, niet eens zou kunnen voorstellen.
Herstellen wij , volksonderwijzers, deze hoofdvakken der
lagere school in eere, en wijden wij er onze beste krachten aan.
Het onderricht in het lezen eischt veel oefening; zij, die later
handenarbeid moeten verrichten, en alle dagen niet zullen lezen
of schrijven, moeten deze vakken geheel en al beheerschen,
wanneer zij de school verlaten, zoo niet, vinden zij daar geen
lust in, en is alles wat zij als scholier geleerd hebben, spoedig
in den levensstroom verloren. Het luidop, op toon lezen, is insgelijks van het allergrootste belang, en dat niet alleen voor de
leerlingen onzer lagere scholen ; ik ken niet weinig geleerden,
die er veel bij zouden winnen, indien zij in die schoone kunst
zoo onbeholpen niet waren, als dit thans het geval is.
Is. er wel iets zoo hartverheffend als het beeld van een werkmansbuisgezin, waar des avonds, na vermoeienden arbeid, op
gepasten toon een verhaal van een nationalen schrijver voorgelezen wordt ? In een maatschappelijk opzicht is dit van een
niet te overschatten belang.
De leerlingen onzer lagere scholen moeten gemakkelijk op,
toon kunnen lezen, zoodanig dat zij dit later niet vergeten.
Zij moeten ook eene goede hand van schrijven hebben, duidelijk, gemakkelijk kunnen schrijven ; daarover worth meest geklaagd. Het is zeer erg.
Door schrijven moet ook opstellen verstaan worden. Voor
het onderricht in het opstellen zijn speciale oefenningen noo-
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.-dig ; doch gansch het onderricht dient het opstellen te bevor,deren, aangezien het duidelijke, klare begrippen sticht, den
leerling alzijdig ontwikkelt, en een beeld oplev ert van de
gansche personaliteit van den leerling. Het onderricht in het
opstellen is een hoof dmiddel ter harmonische ontwikkeling ;
in het rractische leven bekleedt het. eene zeer voorname plaats.
Spreken, lezen, schrijven en opstellen zijn de hoofdfactoren
van de letterkundige vorming der scholieren ; met het oog op
hunne ontwikkeling, tijdens en na hun schoolleven, op de opvoedende kracht, op het genoegen, hetwelk eene ietterkundige
vorming, zielfs elementaire, gelijk die in de lagere school kan
bereikt worden, is deze aangelegenheid van het allerhoogste
gewicht.
Ook het elementair rekenen. Ik heb van vele zakenmenschen, ambachtslieden en landbouwers hooren zeggen, dat de
vaardigheid, de vlugheid in het rekenen, van alles wat zij in
de school geleerd hebben, het noodzakelijkste is om in de
wereld vooruit te komen. Dat is zeker het hoofddoel van het
leven niet ; doch de school moet, zooN, eel het in hare macht
is, aan hare leerlingen het middel aan de hand doen, om zich
later ook in een stoffelijk opzicht te verheffen, zonder uit het
oog te verliezen, dat de verstandelijke, nationale en zedelijke
opvoeding op het voorplan hoeft te staan. Het rekenen heeft,
,denk ik, insgelijks, als gymnastische geestesoefening, groot
belang, vooral daar het den leerling aan stiptheid en juistheid
gewent.
Ik heb hier andermaal het belang der hoofdvakken van
de lagere school doen uitschijnen ; ik heb vooral getracht te
doen zien, dat daar nooit te veel zorg noch tijd kan aan bebestee d. worden.
De uitslagen daarin zijn onvoldoende, velen zijn daarvan
overtuigd : die het Joel wil, moet ook de middelen willen.
'Snoeien, gelijk ik dit reeds in mijne vorige verhandeling heb
betoogd, is volstrekt noodzakelijk.
**
Vakscholen worden thans, zelfs in kleine gemeenten ingericht. Het is nuttig, zelfs onontbeerlijk.
Tvlaar op eene zaak mag wel worden gedrukt : De lagere
school moet den voorrang bekleeden, en blijv en bekleeden, het
heeft echter, op meer dan eene plaats, meer dan den schijn,
dat men dien voorrang aan de vakschool wil toekennen.
Zelfs streeft men er hier en daar naar, vooral in den
vierden graad, onze lagere school in eene soort van vakschool
te hervormen ; ik denk te misvormen, de uitdrukking van Kan.
Joos komt toch zoo gemakkelijk in mijne pen. Daar worth ge-
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hamerd, geplakt, geboetseerd, geknipt en wat weet ik al. 1k
ben daar geen partijganger van; ik steek dit niet onder stoelen
of banken. Alles moet zijnen tijd hebben. In de school moet
geleerd worden wat de jongens en meisjes later niet meer kunnen leeren. En er moet op worden gedrukt : zoolang de leerlingen geen volledig, degelijk, gezond schoolonderricht hebben
genoten, zal de vakschool de uitslagen niet opleveren, die men
er van mag verwachten. Er wordt dan ook geklaagd, en bitter
geklaagd over de gebrekkige voorbereicling van velen, die ter
vakschool komen. Ik heb gelezen, dat een groot getal leerlingen, die in eene school voor letterzetters werden aangenomen,
onbekwaam werden bevonden om de lessen met vrucht te
volgen.
De school, de lagere of volksschool, moet hare leerlingen
liefde tot den handenarbeid inboezemen. Maar de lagere school
zal dit doel niet bereiken met daar den handenarbeid in te voeren, zelfs niet met vakscholen, ja goede vakscholen tot stand te
brengen. Gansch het onderricht moet daartoe strekken, en het
minste wat men kan zeggen, is dat de geest van de moderne
inrichting, van moderne programma's vooral, daartegen indruischt.
Het inrichten van het vakonderwijs is geene lichte zaak.
Met het oog op de lichtzinnigheid, waarmede men op
vele plaatsen te werk gaat, bestaat er reden om te vreezen
dat men zal mislukken. Vakberoepscholen, daaraan hebben wij
behoefte; er moeten vakscholen komen voor alle stielen, liever
vandaag dan morgen. En men bouwt vakscholen, men koopt

meubels, grondstoffen, men benoemt leeraars; men ziet op geen
geld !
Neen; zoo gaat het niet. Heeft men voor elke school
een vastomlijnd programma, dat met de behoeften der streek
rekening houdt ? Bestaat er voldoende toezicht, controle ? Beschikt men over een bekwaam, bevoegd en tevens pedagogisch
onderlegd personeel ? 1k twijfel er grootelijks aan, en vergeet niet, dat, naar mijne meening, de zaak der vakscholen —
op meer dan eene plaats althans — niet genoegzaam ingestudeerd, niet rijp was, als men de hand aan het werk sloeg, en
men hier ook bittere teleurstellingen te gemoet gaat.
Het is met het vakonderwijs zoo wat gesteld als met de.
vakletterkunde. De Bestendige Deputatie van den Antwerpschen Provincieraad hecht het grootste belang aan yolks- en
vakliteratuur. Zij getroost zich de grootste geldelijke uitgaven
voor den bloei der boekerijen. In de commissie tot aanmoediging der bibliotheken en der Vlaamsche letterkunde bleek,
dat, naar de verslagen der bibliothekarissen, de vakboeken oneindig minder gelezen worden dan de zuiver letterkundige wer-
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ken. Ik rnerkte aan, dat het zeker hoogst wenschelijk_ware, dat
de vakboeken in onze volksklas een gunstig onthaal mochten
genieten, dock dat het geenszins moet verwonderen, dat ons
yolk de voorkeur aan de verhalende letterkunde geeft. Dit
y olk, hetwelk handenarbeid verricht, leest tot uitspanning ea
vermaak; dat vergeten al te velen. En zij, evenals de hoogst
ontwikkelden, leven ook gaarne in de wereld der fantazij.
dat niet hoogst menschelijk, natuurlijk, en hebben wij geene
reden er ons om te verheugen? Is dit, in een tijd, waar de
zucht naar geld, waar het winstbejach zoo onheilspellend is,
en dagelijks toeneemt, niet troostrijk? Ja, ik herhaal het luider
dan ooit, eene goede, gezonde, bevattelijke volksletterkunde,
is, meer dan ooit, eene nationale behoefte, en Hendrik Conscience, die zooveel goed heeft gedaan, bewijst ons nu nog onwaardeerbare diensten.
Dit belet niet, dat ook een degelijk vakonderwijs en eene
echt wetenschappelijke vakliteratuur onontbeerlijk zijn.
Daarover nog een woord : Ik maakte te X deel uit van de
commissie, belast met het onderzoek van een vakboek over het
bakkersbedrijf. Ik zou het werk vooral onderzoeken in het
opzicht der zuiverheid van de taal en de gepastheid van den
stijl. Doch, ook de inhoud kon mij niet onverschillig laten.
Mijn indruk was deze : Het boek is het werk van een bevoegd,
wetenschappelijk onderlegd man. Maar, het mist de vereischten van een populair leerboek voor de bakkers, waarin alien
kunnen leeren op welke wijze zij hun yak kunnen aanleeren.
Dit toch is noodig, dat het bestudeeren van dit boek voor hen
aantrekkelijke lektuur zij. Daartoe ontbreekt de gepaste leertoon.
Mijn besluit? Schenken wij al onze aandacht aan het
eigenlijke lager onderwijs. Richten wij het zoo in, dat de leerlingen lief de voor den handenarbeid krijgen en goed voorbereid
ter vakschool komen. IVTaar de hoofdzaak is en blijft : vormen
wij vooral menschen.
Richten wij op degelijke wijze vakscholen in. Daarvoor is
het eerst en vooral onontbeerlijk, dat wij een goed onderlegd
vakpersoneel tot leeraars bezitten, die tevens de kunst van onderwijzen hebben. Het laatste is even onontbeerlijk als het
eerste, en zeer zeker, zeldzaam.
Achten wij geene pogingen te zwaar om eene degelijke,
populair wetenschappelijke vakletterkunde te hebben. De wijze
van behandeling, de aantrekkelijkheid van den vorm, de toon
is hier insgelijks van evenveel gewicht als de inhoud; dock
zoowel in de lagere school als in de vakschool, in de schoone
literatuur evenals in de vakliteratuur : eerst en vooral : vormt

menschen.
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VERSLAGEN DER KEURRADEN.
Vier van de zeven uitgeschreven prifsvragen werden
beantwoord.
EERSTE PRIJSVRAAG.
Dialectstudie. — Gentsch Idioticon.
Prijs : 1200 fr.
Twee antwoorden werden ingezonden.
Kenspreuken : 1°) Doe reel en zie niet 017Z .
2°) Uit Liefde verzameld.
Leden van den Keurraad : Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr,
3. MANSION en Dr. L. GOEMANS.
1°)

Verslag van

Prof. J. VERCOULLIE.

De bijdrage Doe wel en zie niet om is in veel opzichten
belangwekkend, maar wordt door het groote werk Uit liefde
verzameld zoo diep in de schaduw gedrongen, dat ze voor den
prijs niet kan in aanmerking komen.
Het is dus niet noodig ze verder te bespreken.
Het werk Uit liefde verzameld is de vrucht van jarenlange
vlijt en geduld; het verdient een onvoorwaardelijke waardeering, maar het brengt alleen bouwstoffen. Bijna geen artikel
is geredigeerd of afgewerkt.
Al die bouwstoffen op de werf voeren, verdient reeds een
prijs; maar dan zou er ook een prijs moeten zijn voor hem
die daarmee het gebouw zou optrekken.
En hier komt de vraag : is met die steen en dat hout het
gebouw te maken dat de Academie wil doen verrijzen. Een
Idioticon behandelt het thans levende dialect. De schrijver van
Uit liefde verzameld heeft echter ook al het tvpisch Gentsche
uit de oudere boeken en bescheiden die hij heeft kunnen inzien, opgenomen. Daaronder is zooveel eigenaardigs, dat ik het
ongaarne zou missen en ik dus uitdrukkelijk voorstel om het
niet ter zijde te laten.
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Daarbij zou ik verlangen dat het voorbeeld van ons merle-lid Is. TEIRLINCK gevolgd wordt, en dat ieder idioticon ons ook
aangeeft wat er van de omgangstaal wel en wat er niet in
de gewesttaal voorkomt.
De uitspraak of liever het phonetisch overschrift is niet op
de hoogte van den tijd. De klemtoon wordt nergens aangegeven.
Wat de bijvoegsels betreft :
1) Samenstelling van het boek : dat is to wijzigen naar het
hiervoor gezegde ;
2) Klan/deer : moet de teekens van het phonetisch overschrift geven ;
3) Geschied. v. h. Gentsch dialect : is alleen een bespreking van de vraag of er meer dan een Gentsch is : dat is niet&
meer dan een § van 1) ;
4) Specimens : zeer belangwekkend ;
5) Bibliographie : de titels moeten naar den naam der
auteurs gerangschikt worden, met een afzonderlijke groep voor
de anoniemen ;
6) Voornamen : goed ;
7) Spelen : alle op hun alphab. plaats in het boek brengen,
met de opsomming der namen onder het woord sPel.
Wordt er ons gewaarborgd dat de schrijver alles tot het
verlangde boek kan omwerken, dan mag hij de belooning ontvangen die zijn noeste vlijt verdient.
2°) Verslag van Prof. Dr. J. MANSION.
Twee werken zijn toegekomen als antwoord op de prijsvraag : Gentsch Idioticon, een eerste met kenspreuk : Doe wel
en zie niet om; een tweede met de woorden : Uit liefde verzameld.
De schijver van « Doe wel en zie niet om » geeft blijken
van kennis van het dialect en zijn werk zal met belangstelling
en voordeel gebruikt warden door wie zich verder met dat
zelfde onderwerp wil bezig houden. Wordt het, zooals ik hier
voorstel, in het Archief onzer Academie neergelegd en bewaard, dan zal het zonder twijfel diensten bewijzen aan onze
dialectologen, die anders niet zoo gemakkelijk inlichtingen over
de Gentsche volkstaal kunnen vinden. Maar niet alleen om de
vergelijking met het werk van den tweeden inzender, wiens
reuzenarbeid alles wat wij op dit gebied bezitten in de schaduw
stelt, maar ook om vele andere redenen, kan er van eene bekroning van « doe wel, enz. » geene sprake zijn. Noch de methode, noch de wijze van verzamelen, noch .de verwerking van
de stof voldoen aan de eischen die heden aan een Idioticon
gesteld worden. Daarenboven is eene zeer oppervlakkige kennis-
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neming van het werk voldoende om in te zien dat het in geen_
enkel opzicht op volledigheid kan aanspraak maken.
Levert het eerste werk te weinig, den schrijver van « Uit
liefde verzameld » zou men geneigd zijn te verwijten dat hij
te veel geeft of althans meer dan gevraagd worth. Hij heeft
niet alleen het huidige Gentsch dialect maar ook het dialect
van vroeger eeuwen uit alle mogelijke bronnen trachten te
achterhalen. Op zichzelf eene zeer nuttige en loonende taak.
Zeer belangwekkend zou het b. v. kunnen zijn, als iemand
de moeite nam om in de Beroerlicke tijden van M. van Vaernewijck het specifisch Gentsch element van het algemeen XVI e
-euwschNdrlantei.Zuknwrale
een Gentenaar doen. Maar gezien Gent buitengewoon rijk is aan
geschriften uit alle eeuwen, van af 1280 — het lijvige schrijfboek waarin de schrijver de titels van zijne bronnen meedeelt
is misschien nog onvolledig — moet men zich afvragen of dit.
gedeelte van den arbeid zonder voor-onderzoek van elke bron
afzonderlijk, door een enkeling wel te volbrengen is. Voeg
daarbij een buitengewoon uitgebreid onderzoek van het
levend dialect en men begrijpt licht dat de verzamelaar
het niet verder gebracht heeft dan een vergaren van — niet
altijd afgewerkte — bouwsteenen. Wel heeft de schrijver niteengezet hoe hij de stof meende te behandelen maar bij een
voornemen is het gebleven. Geen enkel duel, geene enkele letter van het woordenboek is eigenlijk af. De samensteller is
letterlijk overstelpt door de massa van zijn materiaal.
Deze stand van zaken maakt de taak van den beoordeelaar
buitengewoon lastig. Houdt hij zich aan den gewonen maatstaf
en vraagt hij zich af wat voor werk heden van den schrijver
van een Idioticon geeischt wordt en in hoever daaraan voldaan is, dan moet hij het ingezonden werk zonder meer verwerpen. Tegen een voorstel om den schrijver voorwaardelijk
te bekronen, met lien verstande dat de feilen en gebreken
van zijn arbeid verbeterd worden, zal een strenge criticus
zonder veel moeite betoogen dat zulks, zoo niet onmogelijk,
dan toch uitermate lastig is ; dat het van den inzender,
vermoedelijk een mensch reeds op jaren, niet kan verlangd
noch verwacht worden. Maar aan den anderen kant pleit voor
den verzamelaar die « liefde n waarvan zijn motto gewaagt
en die heel zijn « verzamelen » kenmerkt. « Liefde » tot de
moedertaal kan alleen den moed en de bezieling geven die voor
het onstapelen van zulk een berg van bouwstoffen noodig waren. WI] staan dus voor een werk van kolossalen omvang, van
buitengewone verdiensten. Welke gebreken het ook mogen aankleven, de Academie heeft, naar mijne bescheiden meening,
den plicht om deze reuzenbijdrage tot de kennis onzer taal niet
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te laten verloren gaan. Da at het beste en kortste middel daartoe de bekroning van het werk beteekent, dient het ook, den
gewonen regels ten spijt, bekroond te worden...
Ik sluit me dus aan bij den eersten verslaggever. Maar
evenals hij moet ik er nadruk op leggen dat het Idioticon niet
kan gedrukt worden in den vorm in den welken het ons is
voorgelegd. Op eenige punten moet hier de aandacht gevestigd
worden.
1° De schrijver zal een of ander practisch stelsel moeten
kiezen om de uitspraak aan te geven en naar mijne meening
is het eenvoudigste het beste : zoo b. v. iets in den aard van
het door ons medelid Is. TEIRLINCK voor het Zuid-Oostvlaamsch
gebruikte stelsel.
2° Verder hoef ik hier niet te herhalen wat mijn collega
prof. VERCOULLIE aangaande de bijvoegsels, enz., verlangt ; ik
kan volstaan met te zeggen dat ik het daarmee volkomen eens
ben. Aangaande de aanhalingen zal ik nog opmerken dat de
aangegeven datums overal die van het oorspronkelijke en niet
van de gedrukte teksten zouden moeten zijn, althans waar een
groote afstand tusschen de twee bestaat. Zoo is Dagb. van Gent
1901 een van 1447 tot 1470 dagteekenende handschrift door
FRIS in 1901 uitgegeven !
3° Vele uitdrukkingen en spreekwoordelijke gezegden zijn
niet specifisch Gentsch. Het is wel de moeite waard aan te
teekenen dat ze ook Gentsch zijn, maar de enkele vermelding
is dan genoeg. Waar men die echter in een ouder Gentsch geschrift aantreft, missen ze in den regel elke bewijskracht : ze
zijn geene getuigen van het Gentsch maar van het Nederlandsch taalgebruik.
4° Onder de termen van Franschen oorsprong, die in deze
geschriften gevonden worden, zijn vele « stadhuiswoorden »
die nooit in levend gebruik zijn geweest. Daarentegen zijn
hoopen Fransche woorden in Gent nog dagelijks in gebruik.
Eene duidelijke scheiding tusschen deze twee klassen van bastaardwoorden is volstrekt noodzakelijk.
5° Bij het gelijkstellen van een dialectwoord met een term
uit de algemeene taal wordt hier en daar tegen de wetten
der afleiding of der etymologie gezondigd. Rekkewijd is niet
van rechtwijd, maar staat in verband met rekken of nml. rec.
Reesem en zijn Gentsch equivalent riedsel zijn verschillende
woorden : de d (of beter t) voor de s wijst op Franschen invloed frets, reseau) eerder dan op eene verwantschap met riigen (dit laatste is voor reesem waarschijnlijk).
Ten slotte moet ik nog opmerken dat de inzender niet
alleen in vele gevallen een dialectisch gekleurd Nederlandsch
wat vooral in een Idioticon moet vermeden worden
'schrijft

— 261 —
— maar ook dikwijls eene zeer slordige taal gebruikt. Ook in
dat opzicht moet er verbetering komen eer er van bekroning
kan sprake zijn.
3°) Verslag van Dr. L. GOEMANS.
Een eerste antwoord met kenspreuk « Doe wel en zie niet
om » bestaat nit een handschrift van 259 blzz. ingedeeld als
volgt :
Hoofdstuk I. Gentsche uitspraak of tongval (blzz. 5-20).
Hoofdstuk II. Gentsche woorden, uitdrukkingen, sPreekwifzen, enz. (blzz. 21-195).
Van blz. 196 tot 259 bespreekt schrijver de Gentsche spelen en haalt eene menigte kinder- en volksdeuntjes aan.
Over de Gentsche uitspraak tellen we 15 blzz. waarin Schr.
bewijst dat hij het niet verder heeft willen brengen dan liefhebberij. Hij gewaagt van welluidendheidsletters (sic) en
rekent daaronder de eind-e van te pérde, de t van ietp-t-er
achter (imperat.) van hij zal-t-ei zijn, enz. «De Gentenaar, zegt
hij zeer schilderachtig, lapt er maar letters (sic) bij.» Men zie t,
(lat het standpunt van «Doe wel en zie niet om» kan vergeleken
worden met dat van Joost Lambrecht. En dan nog... Het Idioticon ze1f beslaat 175 blzz.
Ik deel omtrent dit antwoord de zienswijze der vorige verslaggevers.
Het tweede antwoord, met kenspreuk « Uit liefde verzameld », is het werk van een naarstigen zoeker. Het verdient
alien lof wat de verzamelde stof betreft.
Zelfs voor de geschiedenis van het Gentsch dialect beeft
Schr. kostbare bouwstof vergaard. Maar de meeste fiches zijn
onafgewerkt en dienen aangevuld, bet phonetisch gedeelte
moet met zorg nagezien, het geheel nog eens onder handen genomen worden ; want in zijn huidigen vorm mag het handschrift niet gedrukt. Doch om den vlijtigen, kolossalen arbeid
(circa 70.000 fiches en 5 schrijfboeken) te loonen, stel ik, in
overeenkomst met de twee voorgaande verslaggevers, voor aan
het werk « Uit liefde verzameld » den prijs te verleenen.

TWEEDS PRITSVRAAG.
Dialectstudie. — Men vraarlt een Klank- en Vormleer van
het Brusselsch dialect met zijn jlaatselijke verscheidenheden.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden.
Kenspreuk : Signoor.
Leden van den Keurraad : Prof. J.
GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK.

VERCOULLIE,

Dr. L.

1°) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
« Signoor » heeft aan zijn eerste redactie veel verbeterd ;
toch blijft nog een aantal kleinigheden over die ik op het
hs. aangeteekend heb.
Het aantal voorbeelden in de klankleer en in de vormleer
_
van naamw. en bijv. nw. is bepaald onvoldoende gebleven.
In de syntaxis had de schrijver over de plaats van het
onderwerp, en over het gebruik van het passief met worden
of zijn moeten handelen.
Als stalen van Brusselsch had hij oorspronkelijke y olkstaal moeten geven, niet een aanpassing van de parabel van
den Verloren Zoon.
Het is omdat het werk me den indruk geeft, dat de schrijver dat in orde kan brengen, dat ik ook voorstel om hem to
bekronen.
2°) Verslag van den heer Dr. L. GOEMANS.
Het eenige antwoord — geteekend « Signoor » — op de
vraag naar een Klank= en Vormleer van het Brusselsch dialect
met zijn plaatselijke verscheidenheden is, ten deele althans, een
werk dat reeds vroeger door ons beoordeeld is geworden. Schr.
heeft het uitgebreid. De klankleer beslaat 60 blzz.; de vormleer,
tamelijk volledig, 48 blzz. Op blzz. 110 en 111 komen eenige
syntactische bizonderheden ter sprake — een toemaatje. Verders, van blz. 112 tot blz. 120, staan drie transcripties — in
verkeerde orde — van eenzelfden tekst, De Gelijkenis van den
verloren Zoon : a) de phonetische met sandhi, b) de phonetische zonder sandhi, c) de Nederlandsche (1).
(1) De omschrijving in sandhitekst zal moeten nagezien worden:
de k van zonk door o. a. is onmogelijk. Het aaneenschrijven der
woorden maakt het lezen zeer lastig.
De Ndl. tekst zou den dialectischen moeten weergeven, by .: «daar
Nkas 'ne vent en die(n) had twee zonen. En de jongste zei tegen zijn
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Alhoewel Schr. zich blijkbaar moeite heeft gegeven om
beter en vollediger werk te leveren, laat zijn verhandeling nog
heel wat te wenschen over.
Vooraleer met de bepaling der klanken kennis te makers,
had de lezer graag lets vernomen over cle begrenzing der Brusselsche volkstaal en der « plaatselijke verscheidenheden », over
de verhouding van het dialect tegenover het Fransch, enz.
Schr. citeert terloops de andere dialecten van Groot-Brussel, als
daar zijn die van Schaerbeek, Elsene, Laeken, zelfs Jette. De
IVlarollen blijven ook niet onvermeld. Maar wat beteekenen die
namen voor een buitenlander ? Ja, een Vlaming zou 't ook
baten eens bepaald te vernemen hoe het eigenlijk met de Brusselsche volkstaal gelegen is, in welke voorwaarden ze voortleeft...
Rene kaart, bij den tekst ingelascht, ware, naast die belangrijke, onmisbare mededeelingen, te stale gekomen. Bij gebreke
van die gegevens blijft schrijvers uiteenzetting overal in 't
vage.
Over de gevolgde methode had « Signoor » ook eenige bijzonderheden kunnen meedeelen. Blijkbaar heeft hij het plan
aangenomen (z. vooral de Grammatische figuren, maar ook de
voorbeelden passim) van SMOUT, Antwerpsch Dialect, welke,
buiten datzelfde hoofdstuk der Granimatische figuren, het plan
heeft gevolgd der dialectkundige studien in de Leuvensche Bij=
dragen verschenen. « Signoor » zwijgt over zijn bronnen zooals
over zijn methode, zooals over het nauwkeurig omlijnen van
zijn onderwerp.
Hij begint blz. 1 met de bepaling van de klinkers : « § 1.
Het Brusselsch kent de volgende klanken» (sic, voor klinkers.)
Zijn bepalingen gaan niet verder dan 't vergelijken met het
Nederlandsch en het Fransch : de e is de Fr. e in bete.
Volgt iedermaal een voorbeeld.
Bij de spelling der diphthongen is aan te merken, dat dezelfde klank dan eens i dan weer i geschreven wordt, i als
eerste, i als tweede bestanddeel der diphthongen. Waarom?
Schr. heet beide jod, zonder verdere verklaring. Ook waar, op
blz. 4, de halfvocalen genoemd worden, komt de i niet in aanmerking, wel 1, aldaar als tweede bestanddeel der diphthongen
aangeduid en in de drie eerste blzz. met i gespeld... Voeg daarbij dat hier op dezelfde blz., eene j zoncier punt verschijnt, ge-

« papa : Papa, geef me het part dat me toekomt... Eenige dagen
daarachter pakte de jongste zijn dingen (kleeren) bijeen... En hij
peinsde (dacht) ... enz.
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lijkstaande met Ndl. j in jongen, en dat nochtans overal
(paard) , enz. gespeld wordt...
Schr. telt (blz. 4) onder de halfvocalen u, niet maar hij
haalt geen voorbeeld aan. Nu, in § 64, waar de labialen b, p,
u, w moeten ter sprake komen, vernemen wij niets over tt,
In welke woorden verschijnt eigenlijk die u en welke is hare
waarde? Indien ze gelijkstaat met de Ndl. w (blz. 4) dan kan
ze uit de lijst verdwijnen.
0 muthos deloi, dat het geen gewone taak is de klanken
van een dialect konsekwent te verbeelden.
Wat de klankleer zeif betreft en het behandelen van de
stof, moet ik eenige bedenkingen in 't midden brengen.
Schr. die in zake voorbeelden zeer karig materiaal levert,
bepaalt zich doorgaans bij het vaststellen der taalfeiten. Wanneer hij zekere verschijnselen zoekt te verklaren, blijkt hij ongenoegzaam geschoold ; meer nog, hij bewijst meermaals
dat hij met zijn voorgangers in de studie der Brabantsche dialecten slechts oppervlakkig heeft kennis gemaakt. Wat al misslagen had hij vermeden, indien hij telkens de werken geraadpleegci had welke voor het bestudeeren van het Brusselsch onontbeerlijk mogen heeten ! De wetenschap eischt van hare beoefenaars eerst en vooral belezenheid.
Biz. 5, 8, en passim verwart « Signoor » beklemtoonde
en onbeklemtoonde leitergrepen : misschien, abricoos, akkoord,
papier, kwartier zijn voor hem beklemtoond.
blz. 17, 5 heeft hij het eene halve blz. lang over muma
Pupa, waarbij hij Brugsche (!) en AntwerPsche vormen citeert
en de Leuvensche ongerept laat, welke hem de verklaring moesten aan de hand doen. De vormen mama en pupa dienden
trouwens onder de onbeklemtoonde klinkers besproken te wor.
den.
blz. 28, 45, 53 heeft hij 't mis met de svarabhakti. Hij
rangschikt daaronder melkdege (hij melkte) — zoo blz. 28,
maar blz. 53 melekte gespeld y (oog), byam (boom),
stun (steen), enz. cfr. Leuvensche Bijdragen (1897), blz. 59 en
SmouT (1905), blz. 47.
blz. 29, legt hij em (hebben) uit als zijnde een overblijfsel van de it-werkwoorden !? cfr. Leuv. Bijdr., 1896, biz. 169 ;
1897, blz. 182 ; SMOUT 1905), blz. 39.
blz. 36, verklaart hij de eind-k in de dialectische uitspraak
van koningv, honing, Jong, enz. als paragogisch, naar de dwaling van SMOUT blz. 36. Zie nochtans Leuv. Bijdr., 1896, blz.
52 ; 1897, blz. 68.
biz. 43, meent hij te moeten besluiten, dat bartl rechtstreeksch uit het Nederlansch ( ?) barreel overgenomen is en
vergeet dat het oud-Fransch een barel kent.
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blz. 44 heeft hij een tienregelige aanmerking op de r van
dr (ei), in plaats van een korte verwijzing naar Leuv. Bijdr.,
1897, blz. 12.
Het formuleeren van de regels is dikwijls niet nauwkeurig
en wijst soms op een verregaand gemis aan taalinzicht; zoo ook
de verklaring van zekere phonetische verschijnselen.
Zie blz. 6, wat gezegd wordt aangaande de lange a uit
ou(w);
blz. 22, 4) waar zeit (zegt) verklaard wordt als « syncope
van de g en verlenging of beter sluiting van de e met iovergang naar de volgende dentale » ( !);
blz. 32 : (( de d valt weg voor 9 en wordt vervangen ( !)
door i ;
blz. 32 : (( de d wordt vervangen !) door v in gouden »;
blz. 56 : « de v ontwikkelt !) een n tusschen zichzelven
en de volgende vocaal ».
blz. 59 : (( als een woord eindigt op een sonore (sic) vocaal + n en gevolgd wordt door een onzijdig naamwoord beginnen de met een consonant dan valt de n weg. Cfr. Leuv.
Bijdr. (1897) NI' 43.
blz. 66 : (( Het valt bizonder moeilijk het geslacht in het
Brusselsch vast te stellen, daar de Brusselaar, zeifs de oude,
het geslachtsgevoel bijna geheel verloren heeft » en Brie voorbeelden worden aangehaald : de en heft suiker, de en het fabriek,
de en het melk.
Schr. heeft het zeker mis want, in § 90, zelfde blz., spreekt
hij van de afwijkingen van het Ndl. taalgebruik welke betrek=
kelijk vaststaan. Indien de afwijkingen vaststaan, dan schijnt
het mij voor de andere woorden he tzelfde te moeten zijn.
biz. 68 : (( Aanmerkino. Men zegt nor- t sioul naar de
school op t stria op de straat. W at is die t? » en Schr. treedt
in eene lange bespreking, waar hij wel SM0UT (1905) aanhaalt
tegen CoLINET, Leuv. Bijdr. (1896), blz. 182, maar van de Leuv.
Bijdr. (1897), blz. 145, zoo weinig gewag maakt als SMOUT.
Dat heet men (( enfoncer des portes ouvertes ». Het verschijnsel verdient daarenboven eene bijzondere bespreking die 'k voor
later houd.
blz. 69 : (( Buiten de gewestelijke uitdrukkingen, worden
enkel twee naamvallen gebruikt : de nominatief en de accusatief » ( !)
Wat hij van de verkortingen zegt is ook ver van juist :
blz. 9, e verkort uit ei;
blz. 14, e verkort uit ou;
blz. 16, u verkort uit
enz.
Schr. vergeet dat de verkorting in onze dialecten een ver-
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schijnsel is van oudere dagteekening dan de huidige lange vorm
van de verkorte klanken. Zoo zijn, b. v. in 't Leuvensch, mokt
(maakt), voraka (vaderken) niet verkort uit de tegenwoordige
milka (maken), viiaar (vader), maar uit de loudere vormen
*mOka, *vOdar; cfr. Leuvensche Bijdr., blz. 49-56. Hetzelfde
geldt voor 't Brusselsch, enz.

***
't Zou mij een al te tijdroovend werk worden inclien ik de
gansche reeks onnauwkeurigheden van het opstel moest opsommen en bespreken.
1k sluit dus mijn verslag met den wensch dat de prijsvraag
nog een jaar zou aangehouden worden. Het werk door « Signoor » geleverd heeft zeker inspanning gekost, het is reeds op
een aantal punten prijzenswaardig aangevuld. Maar het is wenschelijk dat men den Schr. tijd genoeg late om zijn opstel met
zorg te herzien, rekening te houden met de gedane opmerkingen en grondige kennis te maken met de « litteratuur » van
zijn anderwerp.
3°) Verslag van den heer HERMAN TEIRLINCK.
Aan de hand van de verslagen mijner geachte collegas, ben
ik de meening toegedaan dat de irijsvraag niet op de vereischte
« volledige » wijze werd beantwoord.
Spijts opvallende onnauwkeurigheden is de poging van
(( Signoor » echter van dien aard dat het onbillijk ware haar te
ontmoedigen, en ik hoop derhalve dat, door de prijsvraag te
behouden, hem de gelegenheid zal worden geboden zijn werk
aan te vullen en te herzien.

DERDE PRIJSVRAAG

Vak= en Kunstwoorden. — Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt.)
Prijs : 1500 fr.
Een antwoord werd ingezonden :
Kenspreuk : Piscator III.
Leden van den Keurraad : Prof. J. VERCOULLIE, KAREL
DE FLOU en Prof. Dr. L. SCHARP1.
1°) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
Piscator heeft zijn werk naar den zin van de juryleden van
1921 omgewerkt en gewijzigd. Ik aarzel dan ook niet om voor
te stellen dat het zou bekroond worden
Daarmee is niet gezegd dat het heelemaal drukvaardig
is. De titelwoorden mogen niet met hoofdletter beginnen, maar
moeten in hun geheel in minuscule vetjes gezet worden. Bij
ieder titelwoord moet de woordsoort opgegeven worden, bij
de nw. ook het geslacht, bij de ww. of ze al dan niet overgankelijk zijn.
Een aantal bijzonderheden, waarmee bij den definitieven
vorm rekening te houden is, heb ik op het hs. aangeteekend.
De schrijver heeft zich niet aangesloten bij mijn aanmerkingen
op gul, sprot en schaat, maar die ook niet weerlegd. Dat moet
in 't klare getrokken worden.
Ik vermoed dat er eenige uitdrukkingen bestaan die zeggen wanneer wind of weer en zee voor de vischvangst al of niet
gunstig zijn, b. v. : mistig weer, goed voor de haringvangst.
Ik heb niets van dien aard in de Woordenlijst gevonden.
In zijn bibliographie moet hij door een teeken de werken
aanwijzen die hij niet ingezien heeft. Hij moet al zijn titels
naar bibliographische methode opgeven; dat is bij vele niet
het geval. Mijn voorstel tot bekroning is dus zeer voorwaardelijk, want rechtuit gezegd, de vorm laat den indruk van
slordigheid.
2°) Vierslag van den peer K. DE FLOU.
Piscator is Visscher, te zeggen; maar alwie zichzelven
Piscator noemt is daarom geen visscher van beroep, tenware
men ook als beroepsvisschers dezulken meerekende, die be-
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scheiden over de zeevisscherij uit vak- en woordenboeken en
encyclopedien opvisschen. De Piscator nu, die ons eene
Verklarende Nederlandschpe woordenlijst der Zeevisscherij leverde, is er een van dit laatste slag. Dit wil volstrekt niet zeggen,,
dat zijne verzameling voor minderwaardig te houden is ! Veel
daarin is waarlijk nieuws, — weleens betwijfelbaar nieuws.
Zoo stelt hij mij de gullen als jonge kabeljauvven voor, juist
als op de kraampjes ter vischmarkt, waar men de onervaren
koopsters zulke dingen op de moues speten kan. Zoo verneem
ik, dat Sint-Pickers duim heel wat antlers zou beteekenen dan
hetgeen ik er mijn leven lang voor gehouden heb En dan
worden zekere vischsoorten, waaronder de katteroggen, de
moederroggen, de MeiPlaten en de slagtongen niet vermeld
of als varieteiten opgegeven. Dat de negenoogen naar de zeven
oogen van een Bier genoemd worden is wel raar, en dat sProt
sardijn is, bevreemdt mij heden zoowel als eertijds.
Nu moet men niet denken, dat ik Piscators werk 7oe;: te
kleineeren. Het is maar bij wijze van vertrouwelijk onderhoud
met den naarstigen verzamelaar, dat ik op al die kleine dingen
wijs om ze, bij mogelijke vergissing, — van mij of van hem,
— eens aandachtig te willen nagaan.
Laat ons dan eventjes te zamen de negen boeken der Woordenlijst overloopen.
Van in het begin ben ik geneigd am te vragen of hier
geene gemaakte woorden ingeschreven worden. Zoo komt
naast het ww. Jagen als vanzelf een Jager te staan, en naast
kor en korren ook een flinke korder. Mag dat wel?
De definitie van blak (eigenlijk effen, v-lak), om de open
zee te beduiden, lijkt mij twijfelachtig — SPekbokking heet
in West-Vlaanderen algemeen spekharing, zooals de roep der
rondventers soms bedriegelijk weerklinkt om zeer magere
haringjes aan den man te brengen. — Branded (engelsch) wit
zeggen met een brandteeken gemerkt; wat men in oud vlaamsch
te Brugge «der stede brand» hiet. — Zou Breel niet veeleer het
fransche w. baril vertegenwoordigen? — DooPvisch? Bestaat
dat? Of is 't om den wil van 't fr. a la daube bedacht? —
DoPper, enz. behooren alleen tot de visscherij in de versche
waters, . en niet tot de zeevisscherij. — Is Lijn van Eerbied
(fr. Ligne de respect) wel eene bestaande uitdrukking, of is
't maar een gallicisme? — Pluis als synoniem van versch,
heb ik nooit ontmoet : Pluis gaat altijd samen met het
negatieve niet, om te beduiden dat er aan eene zaak iets hapert, of iets verdachts aan is. — Ik zou mijne kennis willen
vermeerderen door te weten te komen of het w. strandlooper
(fr. rOdeur de la cote) slechts in Conscience's Bella Stock leeft,
ofwel een woord uit de omgangstaal der zeelieden is. — Ik
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verneem niets van sclziemansgaven, noch van het adj. totzwaar; en nevens het mij onbekende Vischrijte, stel ik Vischkifte met gelijke beteekenis. Moet bij vlouw de Vlaamsche
vluw niet aangeteekend worden? — En dan de namen van de
tallooze handelingen met zeilen, netten, gereedschappen, ja
met de schuiten en de sloepen zelven? Waar krijg ik. die te
lezen? — Woorden, die in onbruik gevallen zijn, maar in 't geheugen van bejaarde visscheirs voortleven, had ik ook gaarne
in de Woordenlijst ontmoet, zelfs met de vermelding, dat ze
niet meer tot de levende taal behooren. — De visscherijplaatsen verdienden ook eene vermelding. De KatteroggePut, de
Engelsche wal, de ZilverPutten, enz. zijn bij alle zeelieden wel
bekend. — Zijn zekere definities niet wat gewrongen? Zoo is
't, dunkt mij, het geval met het w. Plaat. Eene plaat ligt of
komt doorgaans bij ebbe droog; eene Bank niet, zegt Piscator.
Toch is de Paardenmarkt eene bank en komt ze meermaals
bloot, zoowel als de Zeehondenpiaat, die echter, alhoewel ze
plaat heet, niet voor eene plaat kan gehouden worden. De
Hompels zijn ook banken, al komen ze soms droog te liggen.
**
Aanmoedigen acht ik verkieslijk boven on tmoedigen, —
te meer, daar Piscator alreeds eenmaal zijn werk herzien heeft
en toch eene ruime bijdrage tot onzen woordenschat geleverd
heeft, waar iedereen met genoegen kennis van nemen zal.
Daarom stel ik voor, zijn werk te bekronen, echter met beding
dat de verzamelaar zijn werk aandachtig zal herlezen om er
alle mogelijke misslagen uit te weren en de bevestiging te leveren van wat mij aan twijfel onderhevig scheen.
3°) Verslag van Prof. Dr. L. SCHARPr.
Piscator's werk is de vrucht van noesten vlijt. 1k treed
de opmerkingen bij, over wenschelijke aanvullingen en strenger bibliographische methode, van den eersten en tweeden verslaggever. Ook sluit ik mij hartelijk gaarne aan bij hun voorstel tot bekroning, daar bet aangeboden werk er door zijn
heelen toeleg borg voor staat dat de schrijver het tot een ten
voile hetrouwbare en degelijke verklarende Nederlandsche
Woordeniijst van de Zeevisscherij zal weten te bewerken, met
het oog op de uitgave.

,VIERDE PRIJSVRAAG

Folklore. — Gevraagd wordt: een volledige lijst der plantnamen (wetenschappelijke en volksnamen) in Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen gebruikelijk, met
etymologie en met hunne benamingen in 't Fransch, 't Duitsch,
't Engelsch en 't Latijn.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden.
Kenspreuk : Pro lingua, populo et patria.
Leden van den Keurraad : Is. TEIRLINCK, Prof. Dr. A.
VANDEVELDE en Prof. J. VERcouLug.
1°)

Verslag van den heer

TEIRLINCK.

Een der grootste gebreken van den ons gestuurden arbeid
is het onwetenschappelijk plan dat er in gevolgd wordt : eerst
heeft men den Nederlandschen naam naar alphabetische orde
gerangscliikt; daarna volgen eenige Fransche namen, eenige
Duitsche, eenige Engelsche, dan de wetenschappelijke Nederlandsche binaire (bestaande uit twee woorden) soortnaam (die
der Flora's) ; vervolgens de Latijnsche Linneaansche (binaire) benaming; ten slotte etymologische aanwijzingen.
Zulk plan is niet praktisch, omdat men uitgaat van den
minder bekenden Nederlandschen naam iplv. van den door
iederen botanist gebruikten Latijnschen (1) . Het raadplegen
N . an en opzoekingen in zulk werk worden hierdoor erg moeilijk gemaakt.
Schr. zou voorzeker dat plan niet aangenomen hebben,
hadde hij geweten Twat voor hem op dat gebied reeds werd
gedaan. Ik \vijs hier enkel op drie standaardwerken over de
plantnamen.

G PRITZEL and C. JESSEN. Die dentsclien Volksnamen
der Pflanzen. Hannover, 1882.
Hier vindt men ongeveer 24.000 namen opgeteekend, naar
het volgende plan : 1' Latijnsche binaire benamingen alphabetisch gerangschikt ; voor iedere plant zeer verkorte etymologische aanwijzingen ; en (op 2 kolommen) de Duitsche Volks(1) Schrijver geeft nooit na de Lat. wetenschappelijke benaming
den verkorten auteursnaam, en dat is een leemte.
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namen (oak oudere), alphabetisch geordend; met « Anhang :
Fungi» — altijd met bron- en plaatsaanwijzing; — 2° Alphabetische lijst der Middel-Latijnsche plantnamen (met verwijzing
naar blz. van 1°, waar ieder dezer namen, voorkomt). — 3° Alphabetische lijst der Duitsche plantnamen, daarnaast de Latijnsche binaire benaming (hetgene alle vergelijking met 1° gemakkelijk maakt) . — 4° Korte lijst van Persoonsnamen die in
de plantnamen voorkomen.
Een zeer goed plan. Te oordeelen naar de door de Academie gestelde prijsvraag zou men enkel 1° en 3° — de hoof drubrieken — moeten behouden.
H. HEuKELs. Woord'enboek der Nederlandsche Volks=
namen van Planten, zit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche PlantennaTnen. Uitg. der Ned. Natuurhistorische Vereen., 1907.
Hier heeft men nagenoeg het plan van PRITZEL-JESSEN :
1° Hetzelfde als bij PRITzEL=JEssEN; doch na de Lat. binaire benaming, eerst de Noord-Nederl. Namen, daarna Oude Namen,
eindelijk Vlaamsche Narnen, alles alphabetisch gerangschikt,
met bron- en plaatsaanwijzing en zeer weinige etymologische
voetnota's. — 2° Alphabetische Bladwijzer der Nederlandsche
plantnamen verwijzende naar de blz. van 1°.
Insgelijks een zeer praktisch plan.
ROLLAND. Fiore poPulaire ou histoire naturelle des plan=
tes dans leurs raPPorts avec la linguistique et le folklore. Paris,
1896-1914, 11 vol.
Het voornemen van den schrijver bleek onuitvoerbaar
to zijn : hij wilde nl. al de oude en nieuwe namen, zoowel Fransche als die van andere talen verzamelen. Hij stierf voor zijn
werk voleind was (hij zelf gaf uit acht volumes).
Hij gaat nit : ieerst van de plantfamilie, daarna, evenals
de twee vorige, van de Linneaansche benaming. Het naslaan
gaat niet zoo snel als bij PRITZEL-JESSEN en HEUKELS, toch is
het geenszins moeilijk.

Wel is waar verklaart Schr. van het ingezonden antwoord
dat hij het groote (1) werk van H. L. GERTH VAN WIJK, A Dic=
tionary of Plantnames (Den Haag, 1911-1916) geraadpleegd
(1) Twee volumes : I beslaat 1444 blz. op 2 kol. ; II 1696 blz. insgelijks op 2 kol. Ik dank het bestuur van de bibl. van Leiden, dat het
werk, in leen, aan de Kon. Vl. Acad. gezonden heeft. Gezien den voor
ons ongunstigen wisselkoers kon de Acad. dat Woordenboek niet
aankoopen. Gerth van Wyk heeft 25 jaar van zijn leven aan zijn arbeid
besteed, en hij aanschouwt zijn werk als niet-compleet; doch hij voegt
er aan toe : «but there is a limit to what one man can do.»
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botanist niet aangenomen, plan dat om zoo te zeggen
hetzelfde is als dat van PRITZEL-JESSEN en van HEuKELs?
In zijn l e deel heeft GERM VAN WIJK de planten alphabetisch gerangschikt « according to the Latin names », en in
zijn tweede, een uitgebreid index, zijn zij alphabetisch
geranschikt according to the names of the plants in the modern languages » (nl. in Eng., Fr., Hoogd. en Ndl.); zoodat
hij terecht beweren mocht dat zijn werk « is so planned, that
it will enable one the find the name, by which a plant is
known in four modern languages, if one knows the Latin name,
but also find the Latin name, if only the name in one of these
four languages is known ».
Het beste plan, gezien de gestelde prijsvraag, is dus naar
mijne meening :
A. — 1° Latijnsche binaire soortnamen; 2° daarnaast de
Nederlandsche, Fransche, Duitsche, Engelsche binaire wetenschappelijke benaming; 3° en er onder, alphabetisch, eerst de
Noord-Nederlandsche volksnamen, ten tweede de Zuid-Nederlandsche, ten derde de Noord-Fransche ( ik bedoel nl. de yolksnamen van de inheemsche en de algemeen gekweekte uitlandsche planten) ; 4° Etymologische gegevens. En voor 2° en 3°
altijd juiste bron- en plaatsaanwijzing.
B. — Eindelijk alphabetisch register van (ten minste) al
de in A voorkomende Nederlandsche namen met verwijzing
naar A.

**

Hoe jammer toch dat Schr. HrUKELS Wdb. niet heeft gekend !
Ik heb mij de moeite getroost de A-namen van Schr. met
die van HEUKELS te vergelijken.
En ziehier de slotsom van de vergelijking :
1° Schr. heeft 239 A-namen, HEUKELS 550; dus 311 namen meer bij HEUKELS.
2°'Schr. heeft slechts 70 namen die niet bij Humms voorkomen :
8 toonen een nietig spellingverschil; zij komen niet in aanmerking (b. v. aalbessestruik n. aalbeziestruik, aardvliender
iply . van -vlinder) .
45 zijn namen van uitheemsche planten en HEUKELS geeft
bijna enkel namen van inheemsche ; zij komen dus ook niet
in aanmerking- (voor de vergelijkingl.
3 zijn namen van Zwamm en en H p: uKELs laat deze weg.
14 bliiven er dus over (ik spreek er over beneden).
Ik heb de overige namen van Schr.'s lijst niet met die van
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HEuKELs vergeleken; maar wat voor de A-namen waar is, zal
ook wel in meerdere of mindere mate voor de B-namen, Cnamen enz. worden vastgesteld.
Het nieuwe dat de Schr. ons levert, is dus zeer gering !
**
Een ergerlijk gebrek is dat men dezelfde plantnamen —
Fransche, Duitsche, Engelsche, Latijnsche — op meer dan
eene plaats bij verschillende Nederlandsche hoofdvormen van
Schr's plantnamenlijst aantreft. 1k begrijp niet waarom de bewerker cat heeft gedaan, want hij zal toch bemerkt hebben dat
die herhaling van reeds aangegeven plantnamen zijn manuscript, zonder het geringste nut, ten minste tweemaal grooter hebben gemaakt. Voorbeelden ten bewijze heeft men
maar grijpen. Een eigenaardig en kenschetsend voorbeeld
van zulke onverklaarbare werkwijze leveren ons de namen van
de Madelief, Bellis perennis L. Bij niet min dan achttien hoofdtermen der plantnamenlijst vindt men nagenoeg dezelfde opsolnming van namen nl. bij : Fennebloem (de opsomming beslaat 7 regels van 't hs.), Grasbloemken (6 regels), Kassei
(8 r.), Kersouw (8 r.), Koll bloem (6 r.), Kosseiven (7 r.), Krartsjes (6 r.), Lentebloem (7 r.), Liefkruid (7 r.), Madelieve
(9 r.), Margariet (10 r.), Meezoeteken (9 r.), Meilieveken (10 r.),
Melkbloemjje (7 r.), Paaschbloem (7 r.), PinksterbloemPfe
(7 r.), VeldbloemPje (8 r.), Weidebloem (9 r.). Dat maakt in
't geheel 138 r. van 't hs. (iplv. van een twintigtal die zouden
volstaan !).
Om bovenstaande voor Bellis perennis L. te kunnen vaststellen, ben ik genoodzaakt geweest de 43 schrijfboeken te
doorzoeken — voorwaar geen klein noch aangenaam werk, hetgene bewijst dat het plan van Schr. niet deugt — en ik ben in
't geheel niet zeker dat mij geen naam is ontsnapt. Een minuut
is voldoende om bij HEuKELS of PRITZEL-JESSEN of GIRTH
VAN WIJK ten voile ingelicht te zijn.
En men denke niet dat zulke nuttelooze herhalingen, uitzonderingen zijn : men hoeve slechts eenige Nederlandsclie
namen van een ander gemeene plant na te zien om hetzelfcle
vast te stellen.
-A*

Wat iemand die zich met Plantnamenkunde bezighoudt,
onmiddellijk bij 't nazien van Schr.'s arheid gewaarwordt, is
dat hij niet genoegzaam gedocumenteerd is.
Welke werken, die Ndl. plantnamen gebruiken, geeft hij
aan in zijn klein bronnenlijstje?
PACCTE ' s Woordenboek met Bijvoegsel ; BAuWENS ' Wdb.

— 274 —
d. Geheesk.; HEUKELS ' School flora; CRP:TIN 'S Fiore; CALKOEN'S
Plantenatlas; VAN DALE ' S Wdb.; KRAMERS ' Wdb.; VERCOULLIE' s en FRANCK ' S Etym. Wdb.; DODOENS ' Cruydt-Boeck (1) ;
voeg hierbij H. L. GERTH VAN WIJK ' S Dictionary of Plantna=
mes (dat hij vooral benuttigd heeft).
Hij kent niet — want het blijkt nergens — Gr. Ndl. Wdb.,
Itinl. Wdb., onze talrijke Idiotica, HuuKELs' Gr. Fl. v. Ndl.
(en vele andere Noord- en Zuidnederl. Flora's), SAMIJN (de
plantnamen van Du Bo), de werken van BLANCARDUS, CHOMEL,
enz. enz. Naast DoDouNs moest men vinden LOBELIUS, L. FUCHSIUS, MUNTINGH, NIJLANDT, VAN STERBEECK (Tonn. d. Camtern.), zelfs Ortus sanitatis.
Doch wat vooral onverklaarbaar is, is dat Schr. de Brie
Standaardwerken (reeds hier vermeld) : PRITzEL-JussEN,
LAND, vooral HEUKELS niet kent. Het is beklagenswaardig
voor hem : want ik ben overtuigd dat indien hij HuuKELs'
Wdb. onder oogen hadde gehad, hij zijn werk niet zou aangevangen hebben. Want thans heeft hij gedaan, wat voor hem
gedaan was : vermits HEUKELS (zie boven 't bewijs voor de Anamen) bijna al de namen van Schr. reeds heeft opgeteekend.
*

En in het heele hs. niet de geringste bron- of plaatsaanwijzing. Dat ontneemt bijna alle wetenschappelijke waarde aan
den arbeid.
Geene bronaanwijzing. Van verzending naar een der werken die hij, naar zijn lijstje, geraadpleegd heeft, is geen spoor
te vinden. Hoe wil men zulken arbeid controleeren?
Nemen wij b.v. de eenige (er zijn er 14) A-namen (van
inlandsche planten) die Schr. aangeeft en bij HEUKELS ontbreken Aalranken, Aalsberen, Aardkoraal, AardsPinnenkruid,
Adelspar„4kkerbrand, Akkerkool (= gesl. Diplotaxis), Akkermanskruid (= Sonchus arvensis L.), Akkerroos, AlPenmisPelstruik, Amandelnotelaar, Antheebloem„4rendskruid, Aronsooren. Waar zijn die namen te vinden? Waar heeft Schr. ze
gevonden? In werken? Heeft hij ze uit den volksmond opgeschreven ? Geen antwoord geeft hij op die vragen. Wie dat zou
willen nagaan, zou, lange opzoekingen moeten doen (2). }en
(1) Hij noemt die geraadpleegde werken de «voornaamste». En de
andere ?
(2) Ze komen uit GERTH VAN WIJK's boek (evenals het overgroote deel van Schr.'s plantnamen), uitgenomen vijf : Aalranken, Akkerbrand, Akkerkool, Akkermanskruid en Aronsooren, die ik niet kan
thuisbrengen. GERTH VAN WIJK geeft echter zeer dikwijls (niet altijd)
zijne bronnen aan.
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praktisch is opgevat.
Geene plaatsaanwijzing, geene enkele ! De prijsvraag
spreekt klaar van plantnamen nit de drie hoofdgewesten van
Nederland : Noord-Ndl., Zuid-Ndl. en Fransch-Vl. Kan men
gelool/en dat geen enkele maal een dezer drie gewesten wordt
genoemd? Niet alleen is Schr. zelf (zie boven) onvoldoende gedocumenteerd, maar hij geeft geen licht aan zijne lezers.
Voorwaar een hoofdgebrek !
**
Ik zou een en ander moeten zeggen over de etymologische

gegevens die in het hs. voorkomen en, naar mijne meening,
misschien het gedeelte vormen dat het best aan de voorwaarden van de prijsvraag beantwoordt; doch ik laat het oordeel
over aan den 3" beoordeelaar, den bevoegden Prof. VERcom,LIE (1).

**
kan noch mag niet, om de hierbovenvermelde hoof dgebreken van het ingezonden hs., voorstellen den Schr. er
van to bekronen. Hij beeft nochtans ongetwijfeld langen tijd besteed aan het samenstellen zijner Nederlandsche Plantnamenlijst die 2052 blz. van 43 kleine schoolschrijfboeken beslaat.
En juist omdat ik hulde breng aan de onbetwistbare botanische kennis van den verzamelaar, aan zijnen overgrooten ijver
en aan de zorg die hij aan het hs. besteed heeft (het is zeer
duidelijk geschreven en taalfouten zijn er niet in to vinden)
heb ik zijn arbeid langdurig en met nauwkeurigheid onderzocht. Ongelukkiglijk is Jat onderzoek niet ten voordeele van
den Schr. uitgevallen.

*
*
Moet de prijsvraag worden aangehouden?
1k denk het niet; ik denk zelfs dat zij niet moest worden
uitgeschreven. Want sedert 1907 bestaat HEITKELs' Wdb.
het heeft hooger waarde dan het hier beoordeelde hs. en voldoet ten voile aan de eischen van de gestelde prijsvraag. Deze
mag dus wegvallen.
Wil dat nu zeggen dat HEuKELs' lijsten « volledig » zijn?
Verre van daar ! Woordenlijsten van welken aard ook zijn zelden of nooit volledig, en ik zelf bezit in mijn voorraad — want
(1) Schr. heeft VERcouLUE's Et. Wdb. en dat van FRANCK VAN
WIJK geraadpleegd ; doch andere speciale (b. v. dat van KANNGIESSER)
kept hij niet.
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ik ook heb mijn heele leven plantnamen (vooral Zuidnederlandsche) verzameld veel plantnamen die men te vergeefs bij
HEUKELS zoeken zou; maar het zou onzin zijn een nieuw
werk over Nederiandsche Plantnamenkunde te schrijven als
er reeds zulk voortreffelijk als dat van HnuKuLs bestaat. Zulk
nieuw werk zou, voor de 9/10, enkel eene herhaling zijn van
het reeds bestaande.
Moeten de 1200 fr. ook wegvallen? Of moet men alles of
een gedeelte er van behouden om aanvullende lijsten op HEUKELS' werk te bekronen (b.v. een lijst van Nederlandsche
Volksnamen van algemeen gekweekte en welbekende uitheemsche Planten zou welkom zijn)? Het ware misschien nuttig
en wenschelijk. Doch de beslissing laat ik over aan de Academie zelf.

2°) Verslag van Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE.
In tijden wanneer geestesarbeid weinig opbrengt, wanneer
beursspeculatien voor vele menschen de hoofdbron van geldelijk inkomen geworden zijn, vind ik het buitengewoon treurig
een antwoord op een prijsvraag niet te zien bekronen, vooral
als de schrijver het bewijs heeft gegeven van een krachtige
werkzaamheid, om zijn handschrift, dat 2052 blzz. inneemt, te
bewerken en op te stellen.
Ik deel echter gansch de meening van den eersten verslaggever, Collega Is. TEIRLINCK, die zeer aandachtig en met
zijn welbekende bevoegdheid op dat gebied het werk heeft onderzocht. Maar ik vestig de aandacht van de Academie op het
alhoewel niet gansch bepaald voorstel dat het verslag eindigt,
en ik wensch van harte dat aan den Schrijver zou gevraagd
warden, en met het werk van HuuKELs en met zijn talrijk
materiaal een aanvullende lijst op te maken die HEuKELs zou
kunnen volledigen. Op deze wijze, en wel te verstaan, indien
de derde verslaggever, Prof. VERcouLut, aan het ethymologisch gedeelte de vereischte waarde toekent, zou misschien
(le beschikbare som den schrijver kunnen worden geschonken.
3°) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
1k sluit mij volkomen aan bij het omstandig verslag van,
collega TEIRLINCK, en ik oordeel met hem dat deze Woordenlijst, hoeveel tijd en zorg er ook aan besteed is, niet voor een
hekroning kan in aanmerking komen.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenscha/ te bevorderen, door -het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
1VetenschaPPen, 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 Coinmissie voor "Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking Nan
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 yolk te verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
• *

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
houdende goedkeuring van het 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 bet 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 a en b genoemde; noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernornen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIcIDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop
x,an 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, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belan.phebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres :
roar den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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2°) Over eenige handschriften der brieven can Antoni can Leeuwenhoek, door Prof. D r A. J. J. VANDEVELDE, werkend
285
lid der Academie
3°) De oudste riviernamen van het Vlaamsche Land, door Prof:
Dr A. CARNOY, briefwisselend lid der Academie . • 301
4°) Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude
Grieksche en Latun.sche Schrifvers, door A. GEEREBAERT
311
S. I., (Vervolg van blz. 194)

Vergadering van 18 Juni 1924
Zijn aanwezig : de heeren Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, en Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren : K. DE FLou, Dr. L. SIMONs, Prof. ADOLF DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUY=
VELDE, Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. J. VERCOIJLLIE, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, KAREL VAN DE
WOESTYNE, Dr. J. PER.svN en Dr. M. SABBE, werkende leden ;
de heeren Mr. J. MuLs en Prof. Dr. A.
selende leden.

CARNOY,

briefwis-

De heeren F. V. TOUSSAINT VAN BouLAERE, Dr. J. CUVE=
LIER en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, briefwisselende leden,
en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, lieten zich
verontschuldigen.

**

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Meivergadering ; het wordt goedgekeurd.
**
AANGEBODEN BOEKEN,
Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres. Memoires. Coll.
in 4°, 2° serie, T. IX, fast. 3. Notes et Documents sur l'histoire religieuses des Pays-Bas autrichiens au xvine
Une Enquéte sur
l'etat religieux de la partie flamande des Pays-Bas en 1723. Par Evan
HUBERT, membre de l'Academie Royale de Belgique et de la Commission Royale d'Histoire.
Id. Commission Royale d'Histoire. Recueil de Documents relatifs
a l'Histoire de l'Industrie drapiere en Flandre, publie par GEORGES
ESPINAS et HENRI PIRENNE. Tome IV.
Door de Universiteit van Amsterdam :
De hieronder volgende proefschriften :
ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN (F. W.), De werking der kleuren op
het gevoel.
HASSELT (P. L. M. VAN), Onderzoekingen over de cyclische veranderingen in het slijmvlies van de «Tuba Falloppii ».
REMMELTS (R.), Buitenbaarmoederlijke Zwangerschap.
DONKERSLOOT (W. N.), Het onderzoek van het Intellect door middel van platen.
FoLmER (H. R.), Verslag van 1247 baringen.
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HEERDEN (A. P. VAN), Die sogenaamde adenomiome van die ova-

rium.
SLUITER (B), Bijdrage tot de kennis der suikerontleding in de

longen.
WOENSDRF,GT (M. M. G.), Bijdrage tot de kennis van de bloed-

suiker.
VRIND (G.), De cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum

pertinent.
WYLER (J. S.), Isaac de Pinto, sa vie et ses oeuvres.
VELDKAMP (J.), Samuel Butler, the author of Hudibras.
STEINMETZ (Mr. B. J. F.), De progressieve winstbelasting en het

Nederlandsch-Indisch belastingsvraagstuk.
MOOR (Mr. J. M. DE), De gemengde onderneming in hare economische beteekenis.
GROOT (W. DE) , Recherches sur la fluorescence par raies.
BoscH (P.), Over de fotografische werking en het luchtopwekkend
vermogen van de stralen, Welke polonium uitzendt.
BOUMAN (N.), Het electromotorisch gedrag van chroom.
BELINrANTh (M. J.), Oneindige reeksen.
LEVENBACH (Mr. M. G.), De spanning van de kontraktsband.
VRIJ (Mr. M. P.), Beperking der meerderheidsmacht in Vereeniging en Vennootschap door Rechten der leden.
Catalogus der Handschriften VII; — Id. Geographie en Reiuen I;
— Id. van de Boekerij van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; — id. Werken van klassieke schrijvers en latere Latijnsche
Werken.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden :
Tijdschrift der Nederlandsche Letterkunde. 428te deel (1923-1924),
Door het Historisch Genootschap te Utrecht :
Bijdragen en Mededeelingen, 44 ste en 458te deel.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden op 22 Mei
1923.
Door de Bibliotheek der Katholieke Universiteit, te Nijmegen :
Thessalische Dialektgeographie, door REIN VAN DE VELDE. Proefschrift.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen :
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel LXIII,
afl. 2 (Oct.-Dec. 1923).
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden :
952th Verslag : 1922-1923.
De Vrije Fries. 27e deel, afl. IV.
Door den Vlaamschen Leeraarsbond van het Officieel Middelbaar
Onderwijs :
0. M. 0. Maandblad van den Vlaamschen Leeraarsbond van het
Officieel Middelbaar Onderwijs. 1 8te jg. 1921, Nrs 1.9; 2 de jg ., Nrs 1-2
en 5-10; 3e en 4e jg.
Uitgaven van den Vlaamschen Leeraarsbond 0. M. 0. : Nr 1:
Onze Taal in de Staatsmiddelbare onderwijsinrichtingen te Brussel.
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N.' 2: Een Alarmkreet van de leerkrachten van het Middelbaar
Onderwijs.
Door het Zeebrugge-Museum :
Zeebrugge-Museum. Guide officiel.
Door de « Drukkerij J. E. Buschmann », Rijnpoortvest 15, te Antwerpen :
Une officine anversoise. Ce que raconte le Catalogue de la Bibliotheque de l'Imprimerie J. E. Buschmann. 1924.
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. -J., te Brussel :
Grieksche en Latijnsche schooluitgaven. Homerus. Kleine Ilias.
Verkorte uitgave door A. GEEREBAERT S. J.
Door Prof. Dr. R. ViRDEVEN, hoogleeraar te Luik :
Esmoreit. Abel spel uit de XIVe eeuw. Naar het Hulthemsche
handschrift uitgegeven door Dr. R. VERDEYEN en C. G. KAAKEBEEN.
9e druk (Nr 1 van Van alle tijden.)
Aangekocht boek. — Hadewych. Visioenen. Opnieuw uitgegeven
door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S. J. I. Tekst en Commentaar.

*
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris,
1°) Internationaal Congres voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, te Buenos=Ayres. — Brief van 26 Mei, waarbij de heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen
Secretaris verzoekt, hem te laten weten of er leden der Koninklijke Vlaamsche Academie zijn, welke het voornemen hebben
het Internationaal Congres voor Geschiedenis en Aardrijkskunde
bij te wonen, en of zij wenschen een officieele afvaardiging te
bekomen.
De heer Minister voegt er bij : « Het client wel verstaan
dat het hier, overeenkomstig een beslissing van den Ministerraad, een eerezending zou gelden, en dat geen toelage zou
kunnen verleend worden om de kosten ervan te dekken ».
2°) Afsterven van Dr. Karel Barber. — Brief van 27 Mei,
waarbij de heer Apotheker Van de Velde, stiefzoon van den
overledene, in eigen naam en in dien der familie, dank zegt
voor de bewijzen van deelneming door de Academie gegeven.
3°) - Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia Reoia Descilotinarum Nederlandica). — Wedstrijd voor Latijnsche gedichten « Ex Legato Hoeufftiano ». —
Gedrukte omzendbrief van 7 April 1924, onderteekend C. VAN
VOLLENHOVEN, houdende mededeeling van den uitslag van den
vori gen wedstrijd en het programma van den wedstrijd voor
1925.
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MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPJ, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : K. DE FLou, voorzitter, Kan.
AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. J. MANSION, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden,
en Prof. Dr. L. SCHARP1, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
« De vierde Martijn ». — Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS.

Dit gedicht moet toegewezen worden aan den Brabander
Hein van Aken, zooals nagenoeg algemeen, 't eerst door Serrure, en enkel met uitzondering van Te Winkel en Kalff, wordt
aangenomen. De schrijver heeft zich met Maerlant vereenzelvigd, alhoewel niet ten eenenmale. Hein van Aken was een
zeer knappe versificator. Hij heeft de moeilijkheden in het bouwen van zijn 19-regelige strophen op 2 rijmen, nog verhoogd,
tegenover de reeds zoo moeilijke Maerlantsche Martijnstrofen.
De zinspelingen op de politieke toestanden, in het begin van
1299, tijd van de vervaardiging, zijn vooral merkwaardig. Het
eenige, gebrekkige Gentsche Hs., in doorloopenden tekst, diende critisch opnieuw uitgegeven to worden. Spreker licht dit toe
door voorbeelden. Sommige strofen zijn van hun oorspronkelijke
plaats verschoven. Op verzoek van de Commissie zal Mr. WIL=
',Ems in de volgende zitting zijn mededeelingen voortzetten.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. — De beer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
voorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. L.
SIMONS, G. SEGERs, Prof. Dr. L. SCHARPA, Dr. J. PERSIJN, Dr.
M SABRE, leden, Dr. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en 0.
WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Over eenige handschriften der brieven van Antoni
van Leeitwenhoek. — Lezing door Dr. A. J. J. VANDEVELDE.
Dr. VANDEVELDE gaat voort met zijne studie over den
Nederlandschen natuurkundige Antoni Van Leeuwenhoek. Hij
bespreekt zijne brieven aan Constantyn Huyghens en zijn zoon
Christiaan Huyghens, waarin wij vernemen Welke pogingen Van
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Leeuwenhoek moest aanwenden om zijne theorieen, gesteund
op feiten, te doen ingang vinden bij de naturalisten van zijn
tij d .
Vooral de brief aan Dr. Lambert van Velthuijzen is merkwaardig. Hij bevat eene uiteenzetting van de twee voorname punten, Welke de grond waren van Van Leeuwenhoek's werk :
1° de bestrijding der zelfwording en 2° de voorzorg die Van
Leeuwenhoek nam nooit geen theorie op te bouwen zonder eerst
de dingen goed en degelijk te hebben onderzocht.
De voorzitter, Prof. VERMEYLEN, wenscht Dr. VANDEVELDE
geluk met zijn studie en stelt voor ze te laten goedkeuren door
de Academie om opgenomen te worden in de Verslagen en
Mededeelingen. — Aangenomen en door de Academie in pleno
vergaderd goedgekeurd.
**

DAGORDE.

I 1 Geheime Vergadering
A) Wedstrijden voor 1924. — Mededeeling door den Bestendigen Secretaris over de verslagen door de heeren Leden
van de Keurraden uitgebracht. — Stemming.
Van de zeven voor 1924 uitgeschreven prijsvragen werden
er vier beantwoord.
1°) Dialectstudie. — Genisch Idioticon.
Prijs : 1200 fr.
Twee antwoorden werden ingezonden. Kenspreuken :
a) « Doe wel en zie niet om ».
b) « Uit liefde verzameld ».
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld de heeren :
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. J. MANSION en Dr. L. GOEMANS.
De Brie verslaggevers zijn het eens om het eerste antwoord
,c( Doe wel en zie niet om » verre beneden het tweede « Uit liefde
verzameld » te stellen.
« Het tweede antwoord », zegt Dr. L. GOEMANS, 3e verslaggever, « is het werk van een naarstigen zoeker. Het verdient
alien lof wat de verzamelde stof betreft. Zelfs voor de geschiedenis van het Gentsche dialect heeft Schr. kostbare bouwstof
vergaard. Maar de meeste fiches zijn onafgewerkt en dienen
aangevuld, het phonetisch gedeelte moet met zorg nagezien,
het geheel nog eens onder handen genomen worden. Want in
zijn huidigen vorm mag het handschrift niet gedrukt.
Doch om den vliitigen, kolossalen arbeid (circa 70.000
fiches en vijf schrijfboeken) te loonen, stel ik, in overeenkomst
met de twee voorgaande verslaggevers voor, aan het werk « Uit
liefde verzameld » den prijs te verleenen ».
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De Academie sluit zich aan bij het voorstel van de Jury.
Schrijver van het bekroonde werk blijkt te zijn : de heer LOD.
LIEVENTROUW-COOPMAN, te Gent.
2') Dialectstudie. — Men vraagt eene Klank= en Vormleer
van het Brusselsch dialect met zijn Jlaatselijke verscheidenheden.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden. Kenspreuk : Signoor.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld de heeren :
Prof. J. VERCOULLIE, Dr. L. GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK.
Twee verslaggevers op drie zijn het eens om te verklaren
dat het werk van Signoor, in zijn huidigen vorm, niet voor bekroning in aanmerking komen kan.
De tweede verslaggever zegt op het einde van zijn verslag :
(( het werk door Signoor geleverd, heeft zeker inspanning gekost, het is (sedert het in 1921 voor de eerste maal ingezonden
werd) op een aantal punten prijzenswaardig aangevuld ; maar
het is wenschelijk, dat men den Schrijver tijd genoeg late om
zijn opstel met zorg te herzien, rekening te houden met de
gedane opmerkingen, en grondiger kennis te maken met de
(( litteratuur » van zijn onderwerp » hij stelt dan ook voor de
prijsvraag voor een ander jaar aan te houden.
De derde verslaggever sluit zich hierbij aan.
De Academie keurt de verslagen goed en beslist aan de
Commissie voor Prijsvragen voor te stellen de prijsvraag voor
1926 aan te houden.
3°) Ir ak- en Kunstwoorden. — Een v,erkilarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt. )
Prijs : 1500 fr.
Een antwoord werd ingezonden. Kenspreuk : Piscator III.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld de heeren
Prof. J. VERCOLTLIJE, KAREL DE FLOC* en Prof. Dr. L. SCHARPA.
De drie verslaggevers zijn het eens om het werk ter bekroning voor te stellen, echter niet onvoorwaardelijk : zij vragen van den Schrijver dat hij zijn werk aandachtig zal herzien
om het aan te vullen daar waar het onvolledig blijkt te zijn,
om er alle mogelijke misslagen uit te weren en de bevestiging
te leveren van wat aan twijfel onderhevig is ; ook op bibliographisch gebied dient het antwoord op meer dan een plaats naar
de wenschen der verslaggevers gewijzigd.
De Academie sluit zich aan bij de uitspraak van de Jury :
aan den Schrijver zal gelegenheid gegeven worden zijn werk
naar de wenken van de verslaggevers te volledigen. Het moet
echter voor 10 December aan de Academie teruggestuurd wor-

den.
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ScIn ijver van het bekroonde prijsantwoord blijkt te zijn :
de heer FRANS BIN, vroeger door de Academie bekroond met
zijn werk Onze ZeilvischsloePen, waarvan in 1920 de derde
uitgaaf verscheen. De heer FRANS BLY is thans overleden, dock
het ingezonden prijsantwoord werd herzien door zijn zoon, den
heer G. BLY, opziener van het Belgisch Loodswezen, te Vlissingen.
' 4°) Folklore. — Gevraagd wordt : een volledige lijst der
plantnamcn (wetenschaPPelijkie en volksnamen) in Noord-Neder-

land, Zuid=Nederland en Fransch Vlaanderen gebritikelijk, met
eymologie en met hunne benaming in 't Fransch, 't Duitsch,
't Engelsch en 't Latijn.
Prijs : 1200 fr.
Ren antwoord werd ingezonden. Kenspreuk : Pro lingua,
popub et patria.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld de heeren
Is. TEIRLINCK, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE en Prof. J.
VERCOULLIE.

De heer Is. TEIRLINCK, eerste verslaggever, brengt hulde
aan de onbetwistbare botanische kennis van den verzamelaar,
aan zijn overgrooten ijver en aan de zorg die hij aan het handschrift besteed heeft ; hij is echter van meening dat het voor
bekroning niet in aanmerking komen kan, om de vele tekortkomingen waarop hij in zijn verslag de aandacht vestigt.
Ook op de vraag (( Moet de prijsvraag aangehouden worden? » antwoordt de heer TEIRLINCK ontkennend. Sedert 1907,
zegt hij, bestaat HEUKELS ' Woordenboek der Nederlandsche
Volksnamen van Plan ten, dat hooger waarde hecft dan het beoordeelde handschrift en ten voile voldoet aan de gestelde
prijsvraag, alhoewel ook dat niet volledig is. Hij vraagt zich of
of er geen prijsvraag zou kunnen uitgeschreven worden om
aanvullende lijsten op HEUKELS te bekomen.
Prof. Dr. VANDEVELDE en Prof. VERCOULLIE sluiten zich
volkomen aan bij het omstandig verslag van den heer TEIRLINCK.

De quaestie van het uitschrijven van een prijsvraag tot het
bekomen van aanvullende lijsten op HEITKELs, zal aan de Commissie voor Prijsvragen onderworpen worden.

*

**

B. — Verkiezing voor het Lidmaatschap der Academie. —
0Penstaande plaatsen.
1°) Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van Mej.
VIRGINIE LOVELING, overleden. — Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen : de heeren Dr. M.
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SABBE en Dr. J. PERSYN. Wordt verkozen : Prof. Dr. R. VER=
DEYEN, hoogleeraar te Luik.

2°) Drie plaatsen van buitenlandsch eerelid, tot vervanging
van de heeren Dr. HENRY BRADLEY, Prof. Dr. G. KALFF en
TACO H. DE BEER. — Worden tot stemopnemers aangewezen :
de heeren KAREL VAN DE WOESTYNE en Dr. L. SIMONS. Worden verkozen : tot vervanging van Dr. BRADLEY de heer Prof.
Dr. JESPERSEN, te Kopenhagen ; — tot vervanging van Prof.
G. KALFF, de heer Prof. Dr. PRINSEN, hoogleeraar te Amsterdam ; — tot vervanging van TACO H. DE BEER, de heer JOHAN
DE MEESTER, redacteur van De Gids, te Rotterdam.
**
2°) Lezing door den heer Prof. Dr. A. Carnoy, briefwisselend lid : De oudste riviernamen van Belgie.

Over eenige handschriften der brieven
van Antoni van Leeuwenhoek.
8 e BIJDRAGE

tot de studie over de werken van den Stichter der Micrographic
door Prof. Di A. J. J. VANDEVELDE
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie

In mijne l e bijdrage (1) over de briefwisseling van den
Stichter der Micrographie heb ik medegedeeld dat Harting (2)
in zijn Gedenkboek 4 handschriften van Leeuwenhoek aangeeft :
N° 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.
N° 24 : Brief aan Constantijn Huygens dd. 24 April 1674 :
Over de bloedbolletjes ; de beenderen ; waarvan de witte kleur
van fijngestoten gekleurde stollen is toe te schrijven ; over de
bolletjes in de kuit van de cabbeljauw.
N° 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.
N° 28 : Brief aan Constantijn Huygens dd. 26 Dec. 1678.
Opmerkingen over door Christiaan Huygens waargenomen en
afgebeelde diertjes in verschillende wateren ; over het zoogenaamde stof op de vleugels der kapellen en motten, en afbeelding
dezer schubjes.
Deze vier brieven bevinden zich in de Philosophical Trans=
actions niet ; zij maken deel uit van de reeks waaraan ik den
naam heb gegeven van l e Engelsche reeks (3) ; in deze reeks
dragen zij de n' [5] 3A, [7] 4A, [16] 11A en [25] 18A.
De twee eerste brieven van 5 April 1674 en 24 April 1674
werden op de tentoonstelling te Delft op 8 September 1875 door
Dr. Du Rieu ingezonden. De autographie daarvan bevindt zich
noch te Leiden, noch te Utrecht, noch te 's Gravenhage, vol(I) Verq l. en Meded. Ron. Vl. Acad., 1922, 323-359, biz. 327.
(2) P. Harting, Gedenkboek, 's Gravenhage en Rotterdam, 2876, biz. 121.
(3) Mijne I' Bijdrage, 1922, blzz. 340, 341, 35o en 356.
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gens de inlichtingen welke de heeren Hoofdbibliothecarissen
mij welwillend mededeelden.
De brief van 7 November 1676 bestaat in Fransche vertaling in de Universiteitsbibliotheek te Leiden ; de Nederlandsche autographie van dezen van 26 December 1678, bevindt
zich ook te Leiden ; door de vriendelijke tusschenkomst der
Heeren Hoofdbibliothecarissen van Leiden en van Gent werd
ik in de gelegenheid gesteld deze handschrif ten te zien. De tekst
daarvan bevindt zich echter in de briefwisseling van Christiaan
Huygens (4).
De Universiteitsbibliotheek te Leiden bezit nog drie handschriften van Leeuwenhoek, van het jaar 1679, namelijk twee
brieven aan Constantijn Huygens den Vader, op 27 April 1679
en 21 Mei 1679, welke twee brieven ook in de briefwisseling
van Christiaan Huygens werden opgenomen, — en een brief
aan den gen eeskundige Lambert van Velthuysen (5) op 13
Juni 1679.
De bespreking van de twee brieven van 1679 aan Constantijn Huygens den Vader komt verder in het overzicht waarin
ik uit de briefwisseling van Constantijn en Christiaan Huygens
alles heb opgenomen wat over Leeuwenhoek wordt vermeld ;
ik acht het zeer belangrijk te herhalen wat in dien tijd mannen
van hooge intellectualiteft als de Huygens over Leeuwenhoek
en over zijne ontdekkingen hebben gedacht en geschreven.
De brief van 13 Juni 1679 aan van Velthuysen bleef, voor
zoover ik het kon vaststellen, tot nu toe onuitgegeven ; daar
ik in de gelegenheid was het eigenhandig handschrift van
Leeuwenhoek of te schrijven, heb ik den tekst op het einde
van deze bijdrage opgenomen. Het is een belangrijk stuk dat
in de Philosophical Transactions niet verscheen en dat eene
plaats vindt tusschen de brieven 28 van 25 April 1679 en 29 van
12 Januari 1680 der eerste Nederlandsche reeks (6), onder den
titel van Ontledingen en ontdekkingen van levende dierkens in
het licht gebracht ; het komt rechtstreeks na den brief aan
Constantijn Huygens van 21 Mei 1679 waaraan ik n r [28 A]
•
heb gegeven, en krijgt aldus den volgnummer {28 B].
Van de brieven der l e Engelsche reeks, waarvan ik de
studie in mijn l e bijdrage heb gedaan, heb ik den oorspronkelij(4) Muvres completes de Christiaan Huygens publiees par la Soci6te hollandaise des Sciences, La Haye, Martinus Nijhoff, VIII, blz. 22, nr 2100.
Christiaan Huygens, Nederlandsche natuurkundige (Haag 14 April 1629
t8 Juni 1695), uitvinder der slingeruurwerken; hij verbeterde de verrekijkers en
legde zich op het slijpen van glazen voor verrekijkers toe met zijn oudsten
broeder Constantijn (so Maart 1628 t 2 Nov. 1697). De vader Constantijn. Huygens
(Haag 4 Sept. 1596 t 28 Maart 1687) was dichter en heeft Nederlandsche, Latijnsche, Fransche en Italiaansche verzen geschreven.
(5) Lambert van Velthuysen (Utrecht 1622 1695) wijsbegeerte en geneeskundige, schrijver van talrijke werken over godsgeleerdheid, wijsbegeerte en
geneeskunde; Cf. van der Aa, Biogr. Woordenboek, 18* deel, 1874, blz. 86.
(6) Mime 2' bijdrage, 1922, blz. 654.

f
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ken Nederlandschen tekst in later verschenen brieven gevonden:
[17] brief Tr 12 van 23 Maart 1677 verschenen in de Philoso=
jhical Transactions bevindt zich in de 96' missive; L21 .1 brief
15 A van 16 October 1677, onuitgegeven gebleven, bevindt zich
ook in de 96' missive; [22] brief Tr 16 van November 1677 en
[23] brief Tr 17 van 18 Maart 1678, beiden in de Philosophical
Transactions in de Engelsche taal verschenen, bevinden zich in
oorspronkelijken Nederlandschen tekst in de 113' missive.
Brief n' [17] (7) verscheen in de Philosophical Transactions, vol. XII (8). De vertaling verschilt met den Nederlandschen tekst in de 96' missive nog al veel : in het begin bevat zij
namelijk het volgende dat in de Transactions niet voorkomt :
(( 't was mij lief om te zien, dat de Heeren Boyle ende Grew,
my gedagtig waren. Gelieft de selve Heeren van mynent wegen,
zeer gedienstelijk te groeten. »
Verder geeft Leeuwenhoek eenige inlichtingen over het
microscopisch onderzoek : « mijn microscoop, door twee kopere
of zilvere veeren, by my tot dien eynde daar aan gemaakt, om
het glase pypje zoodanige gestalte voor myn microscope te
geven, als het vereyst, en hoog en laag te schuyven, nadat
het my goet dunkt » ; deze belangrijke inlichtingen vindt men
in den Engelschen tekst niet ; wel integendeel, deelt de Engelsche tekst mede dat « the make of the microscopes, employed
by me, I cannot yet communicate ». Het einde van den brief
is in de twee teksten verschillend.
Brief nr [21] (9) van 5 October 1677 bleef in zijn tijd onuitgegeven en werd geschreven « by het voor overlyden van de
Heer Oldenburg, aan den Heer William Brounker », en handelt over het groot getal levende schepsels die in eene hoeveelheid van (( een geerst greyntje water » kunnen gezien worden,
getal dat op 30000 tot 45000 wordt geschat.
Brief n' [22] (10) verscheen in het Latijnsch in vol. XII der
Transactions (11). De Nederlandsche tekst verschilt over het
algemeen niet van den Latijnschen; maar de twee laatste paragrafen van den Latijnschen tekst ontbreken in den Nederlandschen. Die twee paragrafen handelen over de drogingsfiguren
van het sperma, waarin Leeuwenhoek vaten heeft meenen te
zien ; het is te veronderstellen dat hij 20 jaren later, bij het
uitgeven van den vroegeren brief van 18 Maart 1678 in de
113' missive (12) van 17 December 1698, zijne meening, die
werd, heeft laten varen.
toen zij verscheen
Brief 1-1 1. [23] (13) verscheen ook in het Latijn in de
(7) Mijne I' bijdrage, blz. 350.
(8) Vol. XII for 1677-1678, blzz. 844-846.
(9) Mijne i" bijdrage, blz. 353.
(io) Mijne I' bijdrage, blz. 354.
(ii) Vol. XII, blzz. 1040-1043.
(12) Maakt deel van het 7' vervoig.
(13) Vol. XII, blz. 1043.
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Transactions, rnaar in verminderden omvang; de Nederlandsche
tekst bevat aanteekeningen, namelijk over de oordeelen van
Harveus (14) en van de Graaf (15), die men in het antwoord
van den redacteur der Transactions, Grew (16), tot van Leeuwenhoek terug vindt.

***

In de briefwisseling van Constan$jn Huygens en van zijn
zoon Christiaan wordt van Leeuwenhoek meermaals genoemd.
De gedachten die in sommige brieven worden uitgesproken
geven een interessanten indruk weder over de beoordeeling in
dien tijd van de ontdekkingen met den microscoop. Meer heeft
Christiaan Huygens geschreven over Leeuwenhoek ; in het
begin, namelijk gedurende zijn verblijf in Parijs, was hij met de
ontdekkingen niet zeer ingenomen, maar daarna, van of 1676
waardeerde hij naar verdienste het geduldig en vlijtig werk
van den onderzoeker.
Constantijn daarentegen heeft voor zooveel nooit antlers
geschreven dan lof, zooals blijkt uit zijn brief van 3 Augustus
1673.
Uit de briefwisseling der beide Huygens heb ik over Leeuwenhoek (17) het volgende gevonden.
Brief (18) Parijs 24 Juni 1673 van Christiaan Huygens aan H.

Oldenburg (19) . — « L'on m'a envoie de Hollande quelques observations de ce Leeuwenhoeck, dont vous nous faites mention dans ce derflier journal comme aussi la description de son microscope, qui ne consiste qu'en une seule petite lentille, mais tres-petite. »
Brief (20) van 3 Augustus 1673 van Constantijn Huygens aan
(14) William Harvey (1578 1-1657), Engelsche physioloog die den bloedsomloop
ontdekte.
(13) Regnerus de Graaf, Nederlandsche natuurkundige (3o Juni 1641 f 17
Augustus 1673) die in 1662 de stelling voorstond dat alle dieren uit een ei voortkomen.
(i6) Nehemiah Grew (1641 1- 1712), secretaris van de Royal Society in de
jaren 1677 en 1678, paste de microscopische methoden toe op de plantenphysiologie
en -anatomie.
(17) In de (Euvres completes van Christiaan Huygens (vol. VII, blz. 315)
treft men eenige aanteekeningen van den uitgever over Leeuwenhoek, waaronder :
Antoni van Lceuwenhoek was de zoon van Philippus Antonius van LeeuWenhoek en van Margaretha van Bel; nog zeer jong, verloor hij zijn vader,
en bezocht hij de scholen van Warmond en van Benthuizen. Als leerjongen werkte
hij in het kantoor van zijn. oom, procureur to Benthuizen, en op 16 jarigen
leeftijd vond hij eene bediening in den winkel van een lakenhandelaar to
Amsterdam. I)aar kwam hij in betrekking met den apotheker Swammerdam,
vader van den beroemden geneeskundige, en die hem waarschijnlijk de lust voor
de natuurlijke wetensehappen inboezemde.
In 1653 of 1654 keerde hij naar zijne geboortestad Delft terug, — hij was
dan 3o jaar —, en huwde daar op 26 Juli 1654 met Barbara de Mey, dochter
van Elias de Mey en Maria Viruly. Uit het huwelijk sproten 5 kinderen, twee
zonen en drie dochters : een der dochters alleen, Maria, overleefde hem. Toen
zijn vrouw in 1666 overleed, huwde hij daarna met Cornelia Swalmius welke
het leven schonk aan een kind dat jong stierf.
(18) (Euvres completes de Christiaan Huygens, VII, blz. 313, n' 195.
(19) Henry Oldenburg (1615 ? t 1677), secretaris van de Royal Society in
1663, en redacteur van de Philosojhical Transactions in 1664.
(20) De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) uitgegeven door
Dr. J. A. Worp. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 6 e deel 1663-1687, 1917, 575 blzz.;
blz. 330, /1.. 6909.
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R. Hooke (21). — « Our honest citizen, Mr. Leeuwenhoek — or
Leawenhook, according to your orthographie — having derired me to
peruse that he Path set down of his observations about the sting of a
bee, at the requisition of Mr. Oldenbourg, and by order, as I suppose,
of your noble Royal Society, I could not forbear by this occasion to
give you this character of the man, that he is a person unlearned both
in sciences and languages, but of his own nature exceedingly curious
and industrious, as you shall perceive not onely by what he giveth you
about the bee, but also by his cleere observations about the wonderful)
and transparent tubuli appearing in all kind of wood... »
Brief (22) van 2/12 Februari 1674 van Constantijn Huygens aan
H. Oldenburg. — « Je m'en vay envoyer un extraict de vostre lettre
au Sr. Leeuwenhoeck qui sera bien ay-se du bon accueil que vous faictes
a ses observations, et s'en trouvera anime a pousser son industrie plus
avant. »

Verder geeft die briefwisseling van Constantijn Huygens
geen andere meldingen dan Brie brieven van Leeuwenhoek, over
infusiediertjes van 7 November 1676, nog eens over infusiediertjes van 26 December 1678, nieuwe waarnemingen met de microscoop van infusiediertjes van 27 April 1679 (23). Deze brieven
bevinden zich in de briefwisseling van Christiaan Huygens (24),
waaruit nu mijne verdere aanteekeningen werden getrokken.
Brief (25) nit Parijs van 30 Januari 1675 van Christiaan Huygens
aan H. Oldenburg. — « Je voudrois bien scavoir quelle foy on adjoute
chez vous aux observations de nostre Monsieur Leeuwenhoek qui convertit toute chose en petites boules » (26).
Brief (27) van H. Oldenburg aan Christiaan Huygens van 2/12 Fe.
bruari 1675. — « Quant aux observations de Monsieur Leeuwenhoeck,
la plupart des nos curieux sont de vostre advis, doubtant fort si ce
ne sont des deceptions de sa viie. J'ay pourtant receu depuis peu une
longue lettre de luy (28) ou it me parle d'une nouvelle maniere d'observer, qu'il dit estre exempte de telle doubte, et par laquelle neantmoins it voit, a ce qu'il dit, presque les mesmes choses, qu'il a vues
auparavant, quant aux globules etc. On taschera icy avec le temps
de descouvrir, s'il a este trompe ou non.
Brief (29) van 15 Februari 1677 van Leeuwenhoek aan Christiaan
Huygens. — « Delff den 15 feb. 1677. Mijn Heer, UEhdts. zeer aengenamen van den 9 deser is mij wel geworden t was mij lieff to verstaen dat mijne observatien in Vranckrijck aangenaem waren. Wan(2i) Robert Hooke (1638 f 1703) werd secretaris van de Royal Society
in 1667.
(22) Briefwisseling, VI, blz. 343, 11° 6928.
(23) Briefwisseling, VI, blzz. 383, 407 en 416.
(24) (Euvres Completes, VIII, blzz. 22, 140 en 160.
(25) CEuvres, VII, blz. 400, n° 2003.
(26) Brieven Tr. 5 van 1 Juni 1674, Tr. 6 van 6 Juli 1674, Tr. 7 van 7
September 1674.
(27) (Euvrcs Chr. Huygens, VII, blz. 417, n° 2009.
(28) Deze brief van 22 Januari 1675, 8 blzz. in fo zou in de verzamelingen
van de Royal Society zijn.
(29) Wuvres Completes de Christiaan Huygens publiees par la Societe hollandaise des Sciences. Tome huitieme, correspondance 1676-1684. La Haye, Mar
tinus Nijhoff, 1899, 629 blzz.; blz. 21, n° 2099.
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observatien (die ick uijt het schrijveu van UEds. Heer Vader verstaen
heb dat UEldt. int frans soude oversetten en na Vranckrijck senden
soo versoeck ick off UEhdt. die goetheyt gelieft te hebben, omme het
selffde antwoort te communiceren. Omme UEhdts. missive verder te
beantwoorden, daer mede sal ick noch 2. a. 3. weecken wachten, omme
redenen dat ick bij de observatien, die ick sedert eenigen tijt gedaen
heb, (aengaende de levende schepsels in water) sal vertneerderen,
met 2. soorten van water, die ick onder ander daeghlijcx van voornemen ben te observeren, afbreeckende blijve onder des naer presentatie van mijn geringen dienst Mijn Heer UEhdts Dienstwillige Dienaer
Antoni Leeuwenhoeck. »
Deze brief van Leeuwenhoek aan Huygens die na zijn terugkeer
uit Parijs in 1676 groot belang stelde in de nieuw gedane ontdekkingen,
is in verband met den brief van 7 November 1676 aan Constantijn Huygens vader.
Brief (30) van 7 November 1676 van Leeuwenhoek aan Constantijn
Huygens vader. — Het handschrift van de Fransche vertaling door

Christiaan Huygens dat aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek behoort draagt de aanteekeningen Acad. Lugd. Bata y . Bibi. Hug. 1/5 N
2100, is 8 blzz. 31,5 x 20,3 cm. groot, en wordt in de CEuvres van
Chr. Huygens onder n o 2100 opgenomen.
Het eerste deel van het stuk komt vrij goed overeen met het.
gedeelte van den Engelschen brief in de Transactions (31) waaraan
ik n r [15] Tr 11 heb gegeven, en die de dagteekening van 9 October
1676 draagt, met den titel : « Observations, communicated to the
Publisher by Mr. Antony Van Leeuwenhoeck, in a Dutch Letter of the
9 th of octob. 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 ». De Engelsche tekst alsook het handschrift
beginnen met de vermelding van de ontdekking, — « in the year 1675 »
in de Engelsche tekst, « vers le milieu de septembre en 1675 » in het
handschrift, — van de diertjes die wel 10000 maal kleiner zijn als
deze waaraan Swammerdam (32) den naam van waterluis heeft gegeven. Het zijn de eerste waarnemingen over de microben.
Naar nu de Engelsche tekst met den ondertitel « Observations
of water, wherein whole Pepper had layn infused several dayes » (33),
hegint, daar is de Pransche vertaling niet meer in overeenstemming
met den Engelschen tekst, alhoewel hetzelfde onderwerp behandeld
wordt.
Daarom denk ik dat het handschrift de vertaling is van den brief
waaraan ik li r [16] 11 A (34) heb gegeven, en die onder n r 26 in de
lijsten van het Gedenkboek van Harting (35) werd opgenomen onder
den titel van : « Over de diertjes in gekruide wateren en in regen en
andere wateren, half September 1675 ontdekt ; over de aaltjes in azijn. »
(30) CEuvres Chr. Huygens, VIII, blz. 22, n° 2100 ; deze brief wordt als
aanhangsel aan den brief van 15 Februari 1677 aan Christ. Huygens in de
CEuvres Completes n medegedeeld.
(31) Vol. XII for 1677, blz. 821.
(-.2) joannes Swammerdam (1637 + 168o), geneeskundige.
(33) Phil. Trans., XII for 1677, blz. 827.
(34) Aan Coast. Huygens van 7 Nov. 2676; mijne i e mededeeling, blz. 350.
(35) Gedenkboek, 1876, blzz. 121 en 122.

- 291 Hoe het komt dat doze brief in het Fransch werd vertaald, kan
uitgelegd worden door de betrekkingen tusschen Christiaan Huygens
en de geleerden te Parijs, aan wie wellicht de gewichtige ontdekkingen van Leeuwenhoek werden bekend gemaakt. Een voetnoot in de
(Euvres van Christiaan Huygens (36) zegt namelijk : c La lettre n° 2099
fait voir qu'il avait offert a Leeuwenhoek de traduire les communications de ce dernier pour les envoyer a l'Academie des sciences de
Paris. » Wat het oorspronkelijk stuk van Leeuwenhoek betreft, behoorde het volgens Harting aan Dr Du Rieu in 1875 ; de Universiteitsbibliotheken te Leiden en te Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek
te 's Gravenhage bezitten het niet. (37)
De Fransche vertaling schijnt dus niet aan den Nederlandschen
brief die in het Engelsch voor de Transactions werd omgezet n r [15]
te behooren, maar wel van den brief [16] van 7 November 1676 waarvan de ligplaats mij thans onbekend is.
Leeuwenhoek beschrijft in dezen brief de microscopische levende
wezens, infusorien en andere microben die hij gevonden heeft in verscheidene watersoorten en uittreksers. Christiaan Huygens heeft na de
vertaling de volgende regels neergeschreven : « Ce sont la les observations du Sr. Leeuwenhoeck. Sa maniere de les faire, est de faire
entrer l'eau dans des tres petits tuyaux de verre, d'un tiers ou Y4. de
ligne de diametre, lesquels en suite it applique a ses microscopes. 11
m'a fait voir tres distinctement de ces petits insectes qui voltigeoient
continuellement dans l'eau. Je doute si ces animaux n'y viennent pas
de l'air ; car ils sont assez petits pour y estre soustenus. Estant dans
l'eau ils peuvent engendrer et' se multiplier comme l'autheur dit avoir
observe. »
Deze theorie over den oorsprong der microben werd aldus in 1676
neergeschreven ; zij stemt overeen met de gedachten van Leeuwenhoek ;
zij werd in 1861 door Pasteur, na lange en ingewikkelde redetwisten
langs proefondervindelijken weg bevestigd. Met welken eerbied mocht
ik die regels door de hand van den grooten Christiaan Huygens geschreven bewonderen !
Brief (38) van October 1677 van Dodart (39) aan Chr. Huygens. —
r M. Lewenhack ma fait mille honestetes a vre recommandation, cela
meriteroit un remerciment en particulier, mais it faut menager vre
temps. Il me semble que des gens de ce merite devroient avoir pension comme Academiciens externes, n'aura on pas tous ses Memoires
en francois ou en latin en un petit volume. »
Reeds dus in 1677 voor dat Leeuwenhoek medelid werd van dg.
Royal Society, was een academicien botaniste van oordeel dat Leeuwenhoek de titel verdiende van buitenlandsch lid der Academie van
wetenschappen van Frankrijk. Leeuwenhoek werd echter nooit lid van
dit geleerd genootschap, en zijne ontdekkingen, alhoewel gedeeltelijk
samengevat in de Collection academique verschenen, zijn voor de
meeste Fransche beoefenaren der wetenschappen onbekend gebleven.
(16) (Euvres, VIII, blz. 21, Hoot over den brief van 15 Feb. 1677 van
Leeuwenhoek aan Christ. Huygens.
(37) Mijne I° bijdrage, blzz. 327, 328, 359.
(38) (Euvres, VIII, blz. 38, n° 2106, P. S.
(39) Denis Dodart (1634 1-1797) was li j farts van Jsodewijk XIV; hij was
professor in de artseniikunde, lid der Academie van of 1673.
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gens. — « Wat aengaet de dierkens, van de welke ik uwe Ed. geschreven had, dat ik dezelve noch wel 2 a 300 mael kleijnder sagh, en dat
alleen maar tegen de son, daar in heeft mij hare doorschijnigheijd
bedrogen, dewiji de lichaemen van de stervende op deze manier niet
anders als veel kleijne stipkens vertoonen, dewelke van wegen de
doorschijnigheijd die er tusschen komt niet aen den anderen schijnen
te behooren, en met de minste bewegingh heen en weder te gaen, en
dit is voorseker het selfde daar Leeuwenhoek de principia vasorum
van maekt want sij vertoonen sich als dan op dese manier. »
De ontdekking der spermatozoiden heeft Hartsoeker aan Leeuwenhoek betwist; Leeuwenhoek deelt deze ontdekking mede in brief Tr 16
van November 1677 aan de Royal Society (42) ; Hartsoeker beschrijft
de diertjes van het sperma in brieven aan Chr. Huygens, voor de
eerste maal onder de dagteekening van 14 Maart 1678 (43) . Daar de
ontdekking aan Leeuwenhoek toebehoort werd door H. J. Halbertsma
(44) bewezen.
Brief (45) van 26 Maart 1678 van Chr. Huygens aan Const. Huy.
gens, broeder. — « Selon le compte de Leeuwenhoek dont j'a3, veu la
lettre qu'il en a escrit, les animaux sont si petits qu'un million fait
environ autant qu'un pain de sable, et cela est vray. »
Deze brief betreft weder de spermatozoiden ; volgens den uitgever
der brieven van Huygens, zou Chr. Huygens den brief Tr 16 van Nov.
1677 in de Philosophical Transactions verschenen gezien hebben ; een
aanteekening van Chr. Huygens maakt ook melding van een brief van
3 Dec. 1677.

Brief (46) van 4 April 1678 van Hartsoeker aan Chr. Huygens.

—«Ikben grihtew nvawtvorengdaetMr.Leuwnhoek de beeskens in 't semen van een konijn gevonden heeft. »
Brief (47) van 26 Juli 1678 van Grew aan Chr. Huygens. — Quemodmodum et Observationes, quas subinde, vel de Animarculis Semine
animali apparentibus, (quorum Descriptionem D. Leeuwenhoeck mihi
communicavit) vel etiam in Lignorum Fibris, vel aliis in rebus faeliciter
attigisti.
Brief (48) van 11 Augustus 1678 van Chr. Huygens aan Const.
Huygens, broeder. — e Mais du commencement je n'ay pu avoir des
petites bestes dans l'eau de poivre que tres petites, et presque invisibles par le microscope, de sorte que Monsieur Colbert qui m'avoit
fait venir a St. Germain ne les put pas voir ; mais presentement j 'en
ay de ceux comme nous en eusmes de Leeuwenhoek qui sont 100 fois
plus grands a mon compte que ces premiers petits. »
In den brief (49) van Aug. 1678 van Chr. Huygens aan J. Gallois
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

(Euvres, Aim, blz. 62, n° 2118.
Hartsoeker Nicolaas (1656 t1725), natuurkundige.
Mijne i s bijdrage, blz. 354; Phil. Trans., XII for 2678, blz. 2040.
CEuvres, VIII, blz. 58, n° 2117.
Versl. en Meded. Kon. Akad. Amsterdam, 1862, XIII, blz. 341.
cEuvres, VIII, blz. 65, 11° 2119.
(Euvres, VIII, blz. 68, n° 2121.
(Euvres, VIII, blz. 85, n° 2130.
CEuvres, VIII, blz. 92, n° 2133.
cEuvres, VIII, blz. g6,

n° 2135.
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wordt vermeld dat « ce Microscope consiste en une seule petite boule.
de verre, de meme que ceux avec lesquels on a observe en Hollandeet en Angleterre les animaux que l'on a decouverts dans l'eau de Puits,
de Pluye, et de Poivre dont it a este parle dans le 9 et 11 Journal de
cette annee. » Volgens eene aanteekening in de Euvres van Chr..
Huygens bevat nr 9 van Maandag 14 Maart 1678 : « Extrait du Journal
d'Angleterre. Observations de M. Ant. Lewenhoek touchant quelques
petits animaux qu'il a decouvert dans l'eau de Pluye, de Puits et de
la Riviere », — en bevat nr 11 van Maandag 28 Maart 1678 : a Extrait
du Journal d'Angleterre. Suite des observations de M. van Lewenhoek..
Decouverte de plusieurs petits animaux dans de l'eau, oil l'on avoit
fait tremper du poivre. »
Brief (50) van 18 November 1678 van Chr. Huygens aan Const..
Huygens, broeder. — In de beschrijving van de microscopische wezens
die zij in bedorven peperuittreksel ziet, zegt Chr. Huygens : « Dans
leurs entrailles it y a bien des chores a voir. Je voudrois bien scavoir
ce que Leeuwenhoek diroit de tout cecy et s'il en a veu de pareils. »
In een brief (51) van 23 nov. 1678 schrijft Const. Huygens aan
zijn broeder Christiaan : « Vos phenomenes du poivre seront communiquez A Leeuwenhoek et je vous manderay sa reponse.
Eenige dagen later, 9 December 1678, schrijft (52) uit Parijs,
Christiaan aan zijn broeder : c Vous ne me dites rien de toutes ces
sorter d'animaux, et si vous n'en avez pas fait naistre. Il faut mettre
le poivre entier dans l'eau et beaucoup, alors on a bientost des animaux, mais ce n'est qu'avec bien du temps que ces grands y viennent.
Scachons ce qu'en dira Leeuwenhoek. »
De antwoorden aan Chr. Huygens laten zich niet wachten. Op
22 December 1678 schrijft (53) Constantijn uit den Haag aan ChrisD

tiaan : « J'ai translate ce qu'il y a dans vostre lettre touchant les
insectes du poivre et nous l'avons envoye a Leeuwenhoeck duquel vous

•ourrez avoir la reponse l'ordinaire suivant. Dans del'au poivree que
j'ay gardee pres de trois semaines it n'est encore rien venu, je croy
que le froid est contraire e la generation. Je mettray la bouteille dans
un lieu moins froid, que la oil elle a este, et y mettray plus de poivre.
En op 26 December 1678 zendt Leeuwenhoek een brief (54) aan
Constantijn Huygens vader, antwoordende op de door Christiaan gestelde vragen en eindigt met de woorden : « Ick wil hoopen dat ick
UEds Versoeck hier mede sal hebben voldaen, blijve na mijn gebiedenis
aan LTEdts heeren soonen. »
Deze brief bevat de beschrijving der dierkens die Leeuwenhoek
« oordeel dat deselvige diertgens sijn, die ick in den jare 1675 met
groote menichte heb ontdeckt eerst in hemels en daer na in peperwater, en verder de beschrijving, met 3 figurers, van de schubben op
de vleugels van de groote « capellen ofte schoenlappers ».
Ik heb het oorspronkelijk handschrift in handen gehad, dat 4 blzz.
D

(50) (Euvres,
(51) (Euvres,
(52) (Euvres,
i ;3) CEuvr's,
(5 1 ) (Euvres,

VIII,
VIII,
VIII,
VTTT,
VIII,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

125, n°
2148.
130, n° 2150.
131, n° 2151.
139, n° 2155.
140, n° 2156.

- 294 behelst 20,5 x 30,5 cm., en de aanteekening : a Acad. Lugd. Bat. Bibl.
Hug no 2156 » draagt ; het draagt ook de ' eigen handteekening 'van
Leeuwenhoek. Het stuk is in zijn geheel in de CEuvres van Christiaan
Huygens opgenomen.
Aan dezen brief gaf ik Il r [25] 18 A (55) ; deze behoorde aan Dr.
Du Rieu volgens het Gedenkboek van Harting (56) waarin hij onder
nr 28 wordt aangegeven met de melding : « 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 ». Thans berust het handschrift
in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Brief (57) van 4 Mei 1679 van Const. Huygens vader aan Chr.
Huygens. — « C'est icij principalement pour accompagner l'extrait,

ou les extraits, que vows voyez d'une derniere lettre de notre philosophe
bourgeois a delf, qui me mande que par divertissement it s'est applique a cette supputation, de laquelle aussi it a voulu divertir the R.
Society,... Vous voijez comme ce bon Leeuwenhoeck ne se lasse pas
de fouiller par tout oil sa miscropie pent arriver. Si beaucoup d'autres
plus scavans vouloijent prendre la mesme peine, la descouverte des
belles choses iroit bientost plus loing. »
Brief (58) van 27 April 1679 van Leeuwenhoek aan Const. Huygens
vader. — De brief werd gezonden met het volgende stuk aan Chr. Huygens en met den bovenstaanden brief van 4 Mei 1679 ; daarin berekent
v. L. dat indien aangenomen wordt dat op de aarde 13385 millioen

menschen leven, de hoeveelheid spermatozoiden in de hom van een
enkel cabeljauw nog grooter is, en wel op 150000 millioen kan worden geschat ; « dat is meer dan thien dierkens in de hom van een
abbeljaeuw tegen een mensch op den aerdbodem ».
Leeuwenhoek heeft, zooals zijn gewoonte was, zijn brief in het
Nederlandsch geschreven ; deze wordt aldus opgenomen in de CEuvres
van Chr. Huygens. De Universiteitsbibliotheek te Leiden bezit eene
kopij (59) van dezen brief van de hand van Leeuwenhoek, 4 blzz.
17 x 22,2 cm., met de aanteekening van Huygens vader : « Leewenhoek
27 Apr. 1679 ». (60) De brief is bijna letterlijk deze die als P. S. in
den brief aan de Royal Society in de Nederlandsche uitgave (61) onder
de dagteekening van 25 April 1679 is verschenen ; hij werd opgenomen
in de Philosophical Collections van Hooke (62) , gedurende de ophouding in het verschijnen der Transactions.
De brief werd gelezen in de Royal Society door Hooke in de vergadering van 10 Juli 1679 : « 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... ; to which he annexed a paper,
in which he had calculated both the number of the animals in the milt
(55) Mijne i s' bijdrage, blz. 356.
(56) Gedenkboek, blz. 121.
(57) (Euvres, VIII, blz. 159, n' 2167.
(58) Muvres, VIII, blz. tho, n* 2168.
(59) Acad. Lugd. Bat. Bibl., Hug 115 n° 2168.
(6o) Ik schrijf volgens het handschrift; de tekst in de cEuvres, VII!,
blz. 161, voetnoot 3, bevat : a Leeuwenhoeck 27 avril 2679 ..
(61) Vol. 1, blz. 14; mijne 2 e bijdrage blz. 654, ook mijne t°, blz. 357.
(62) 1679, nr I, blz. 3.

- 295 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. » (63)
Ook werd de brief op 10 Mei 1679 door Huygens in de Academie
des Sciences to Parijs gelezen (64) : « Mr. Huguens a leu a la Compagnie une lettre de Mr. Leownooke touchant quelques observations
-qu'il a faites avec le nouveau microscope. Il a veu toutte la laitte d'une
morue pleine d'une infinite de petits animaux, en sorte que dans la
.grosseur d'un grain de sable ii v avait plus de 10000 petits animaux. r
Het handschrift van de Leidsche Bibliotheek draagt een bijvoegsel, van een ander geschrift, onder de melding van « Extrait van sijnen
Brief » ; dat bijvoegsel handelt over de spermatozoiden van den haan,
,en is opgenomen in de (lEuvres van Christiaan Huygens (65). Van het
zelfde onderwerp wordt ook in den 28en brief van Leeuwenhoek van
25 April 1679 (66) melding gemaakt.
Een brief (67) van Leeuwenhoek tot Christiaan Huygens, werd op
15 Mei 1679 naat Parijs gebracht door Leeuwenhoek's zusters zoon,
Antoni Molijn, waarin nog eens over de spermatozoiden wordt gehandeld ; ook wordt de publicatie . van Hooke vermeld waarin twee brieven
van Leeuwenhoek, in het Engelsch vertaald, opgenomen werden.
Brief (68) van 21 Mei 1679 van Leeuwenhoek aan Constantijn Huy=
Bens vader. — Het handschrift, behoorende tot de Leidsche Universi-

teitsbibliotheek, behelst 46 blzz. 31 x 19,2 cm., onder n o 2173 Hug 1/5,
is eene kopij van den brief waarin Leeuwenhoek berekent dat een kubieke duym den omvang van 13824 miljarden spermatozoiden uitmaakt.
Een dergelijke berekening, die tot een miljard in den omvang van
,een zandkorreltje dat als regelmatig kogelrond wordt beschouwd, heeft
geleid, vindt men op het einde van den 33"1 brief (69) aan R. Hooke
van 12 Nov. 1680.
De tekst is volledig opgenomen in de Euvres van Christiaan Huygens, en zou volgens de dagteekening, plaats moeten vinden tusschen
brief n r [28] van 25 April 1679 en brief nr [29] van 12-- jattnari 1680.
Ik zal dus aan dezen brief voorloopig n r [28 A] geven
Brief (70) van Constantijn Huygens, broeder aan Christiaan Huy=
gens, 13 Juli 1679. — « A Bolduc Mr. Meester me mena voir l'autre

pour un jeune homme du magistrat qui se mesle aussi de faire des
microscopes mais son zele n'est pas secundum scientiam. Il fait assez
bien les petites boules, mais n'a pas l'adresse de moderer la lumiere
.comme it faut. Il fait un instrument pour chasque objet, comme it me
semble que Leeuwenhoeck fait aussi. »
Brief (71) van Const. H. broeder aan Chr. H., 13 Augustus 1680. —

(63) The History of the Royal Society of London, London 1757, blz. 494.
(64) Registres de l'Academie, volgens eene aanteekening in (Euvres Chrisliaan Huygens, VIII, blz. 16o, voetnoot 2.
(65) (Euvres, VIII, biz. 263, n° 2269.
(66) Mijne 2 " bijdrage, blz. 654.
(67) (Euvres, VIII, blz. 166, n° 2272.
(68) (Euvres, VIII, blz. 168, n° 2273.
(69) Mijne 2' bijdrage, blz. 66o.
(70) (Euvres, VIII, blz. 187, n • 2181.
(7i) (Euvres,
blz. 296, n° 2226.

- 2% a Il y a bien longtemps que ne mandez rien de la lunetterie ny de la
microscopie. Tout le monde court encore chez Leeuwenhoek comme le
grand homme du siecle. Il y a quelques mois que ceux de la Societe
Royale de Londres le receurent parmi leur nombre, ce qui luy donna
quelque petite vanite, et il demanda serieusement al Signor Padre si
estant revestu de cette qualite la il seroit oblige de ceder le pas a un
docteur en medecine.»
Brief (72) van Christ. H. aan Const. H. broeder, 30 Aug. 1680.
—«Unevu(73)dLeuwnhock,quiademrquletmpsicy„
m'a communique de temps en temps ses decouvertes ou pourtant il
n'y avoit rien de fort singulier. »
Brief (74) van Christ. H. aan Lodewijk (75) Huygens, 24 Oct. 1680..
a Passe quelques mois je vous escrivis qu'un neveu du dr. Leeuwenhoeck vous devoit apporter 4 paires de ciseaux que vous m'aviez demandees mais il arriva je ne scay par quelle rencontre que je ne luy
mis pas entre les mains ce pacquet. »
Brief (76) van Christ. H. aan Const. H. broeder 19 Juni 1684, uit
's Gravenhage. — a L'autre jour le Sr. Leeuwenhoeck avec les deux
freres van Durven (77) furent icy pour voir, quoyque dejour, nostremaniere d'observer, ne l'ayant pas pu comprendre assez par la description que j'ay donnee. » Er is sprake van een zononderzoek met een
toestel door Christ. Huygens gevonden.
Uit dit overzicht van de briefwisseling blijkt dat het belang door
de Huygens in de ontdekkingen van Leeuwenhoek zeer verminderd was ;
als men denkt dat Christiaan Huygens vooral een natuurkundige was
voor wien een methode of een werktuig meer belang inboezemen als
biologische waarnemingen, dan kan men gemakkelijk verstaan waarom
Leeuwenhoek minder en minder in de brieven der Huygens wordt genoemd en waarom ook de ontdekkingen zelfs soms koel worden besproken.
Brief (78) van Const. 11. aan Christ. 11. 5 Nov. 1685. — Il (Meester) avoit este avec luy (Karl, Landgraaf van Hessen-Cassel) chez
Leeuwenhoeck qui ne luy avoit voulu montrer de ses microscopes,
que ceux qu'il montre a tout le monde et dont les petits verres avoyent
pour le moins la largeur d'un dos de couteau de foyer, que quand le
Landgrave luy avoit demande s'il en pourroit avoir quelques uns de
sa facon, il avoit repondu avec beaucoup de fierte qu'il n'en avoit
jamais donne a personne, ny avoit dessein de le faire, que si tine fois
il se lasseroit aller a cela il seroit en suitte esclave de tout le monde,
et d'autres choses de cette force 1A. Apres avoir montre trois ou quatre
de ses microscopes il les emportoit, et en alloit querir autant d'autres,,
(72) (Euvres, VIII, blz. 297, n° 2227.
(73) Antoni Molijn, volgens voetnoot 4, blz. 298, CEuvres, VIII.
(74) (Euvres, VIII, blz. 303, n° 2231.
(75) Lodewijk Huygens wordt door Christ. H. genoemd Hugens de Zulichem, Grand Bailly de Gorcum et du pais d'Arckel. Hij was drossaard en
dijkgraaf van Arkelland.
(76) (Euvres, VIII, blz. 502, n° 2343.
(77) Dirk , 'an Durven, advocaat te Delft werd in 2729 gouverneur generaal
te Batavia; zijn broeder was heelkundige te Delft.
(78) (Euvres Completes de Christiaan Huygens publiees par la Societe Hollandaise des Sciences, Tome neuvieme Correspondance 1685-169o. La Haye, Martinus
Nijhoft, 19oi, 662 blzz. ; blz. 38, n° 2408.
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mains des spectateurs, qu'il ne se fioit pas aux gens, particulierement
aux Allemans ; repetant cela deux ou trois fois. 0 the bestia ! »
Zeer waarschijnlijk door de schuld van de Huygens, was Hartsoeker vroeger op de hoogte gebracht der ontdekking der spermatozoIden, ontdekking die Hartsoeker had getracht zich toe te eigenen. Zulke les was voor den niet lichtzinnigen Leeuwenhoek voldoende om op
zijne hoede te zijn, en vooral om te zorgen dat zijne glazen die zeer
zorgvuldig en zeer scherp geslepen waren niet in vreemde handen
geraakten.
Brief (79) van 6 Maart 1689 van Christiaan H. aan Leeuwenhoek ;
inhoud : « Leeuwenhoeck bedanckt voor sijn. wortelboom : gevraeght
nae de observatie van 't circuleeren van 't bloedt, waerom niet in druck
en komt. geproponeert of men deselve in de vleugens van vleermuyzen,
pooten van Endvogels, ooren van ratten etc niet soude konnen sien. »
Brief (80) van Chr. H. aan Const. H. broeder, 18 October 1689.
« Je viens de recevoir une lettre du Sr. Leeuwenhoeck, qui me mande
qu'il vous a adresse par le Beurtman de Rotterdam a Londres (Schipper Jeroen Vinck) 4 exemplaires reliez de ses dernieres observations
(81), pour la Reine, qui en a eu d'autres cy devant a ce qu'il dit, pour
vous, pour le Dr. Stanley (82) et pour la Societe R. lequel dernier le
dit Docteur pourra faire tenir a ces Messieurs, et il pourra en mesme
temps leur faire les plaintes de la part de l'autheur, qui, a sept lettres qu'il leur a escrites, dont j 'ay este porteur de la derniere, n'a
jamais eu de response, (83) ce qui marque que nihil est quod agatur
apud vos. »
Brief (84) van 23 December 1689 van Chr. H. aan Const. H. broe=
der. — y a bien 2 mois a ce qu'il me semble, que je vous ay mande

que le Sr. Leeuwenhoeck vous avoit adresse quelques exemplaires de
ses observations microscopiques, parmi lesquels it y en avoit un pour la
Reine et un pour vous. Cependant it n'est enu aucune nouvelle que
vous aiez receu ce pacquet, dont ce bon homme est fort mortifie. Je
vous prie donc de me faire scavoir ce qui en est quand ce ne seroit que
par quelque mot en escrivant a madame vostre femme. »
Brief (85) van 6 Januari 1690 van Const. Huygens broeder aan
Christ. H. — « Pour reponse a la vostre du 23 dec. je vous diray que

je n'ay receu les livres de Mr. Leeuwenhoeck que 8 . ou dix jours passes
et que les ayant receus j 'ay donne trois exemplaires a Stanley, pour les
adresser selon les intensions de l'autheur, qui sans doubte aura reponse la dessus du dit docteur ou la recevra au premier jour. Je vous prie
de le remercie del'exemplaire dont ii m'en fait present. J'en ay lu la
plus grande partie avec du plaisir. Page 254 it semble qu'il est d'opi(79) Euvres, IX, blz. 310, n° 2532.
(80) Oluvres, IX, blz. 349, n° 2552.
(80 Volgens voetnoot 2, blz. 350 in deel IX der cEuvres is het wellicht
Anatotnia, Lugd. Batay . /689.
(82) William Stanley (2647 t 1730, doctor in de goclsgeleerdheid en kapelaan
der primes van Oranje.
(83) De Philosophical Transactions werden in de jaren 1688, 1689 en 1690
niet uitgegeven.
(84) (lluvres, IX, blz. 353, n° 2555.
(85) cEuvres, TX, blz. 354, n° 2556.
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nion que les semences des plantes et des animaux contiennent des
animaux, qui dans leurs semences en contiennent d'autres derechef in
infinitum et qu'il ne se fait point de nouvelles creatures dans le monde mais que celles qui sont desja faites ne font que croistre et augmenter, ce qui seroit une chose merveilleuse. »
Brief (86) van Chr. H. aan Const. H. broeder van 7 Febr. 1690. —
Cette opinion de l'inclusion infinie des animaux et herbes, les uns
dans les autres a este avancee premierement par Swammerdam a ce
que je crois, et elle me paroit assez probable. Il y a pourtant quelque
objection a faire en ce qui regarde les arbres, parce qu'il y en a dont
les branches estant plantes en terre, produisent des arbres entiers et
leurs semences, et it en est de mesme de tous les autres arbres entez
ou greffez. Car cela marque encore une autre infinite par les branches,
outre celle qui procede par la seule graine, et it paroit que cette autre
auroit este inutile, sans la propagation artificielle. Natura autem nihil
frusta facit. »
Brief (87) van Chr. aan Leeuwenhoek van 6 Maart 1690. —
In zijn 101 e missive van 10 Juli 1696 (88) vertelt Leeuwenhoek over eene
proef met een toestel dat de aarde als bolvormig voorstelt. Deze brief
van 6 Maart 1690 vermeldt dat Huygens op een experiment van Leeuwenhoek met een « glasen bol in plaets van mijn vlacke cylindrische
vat » heeft gedacht ; volgens Huygens kan genoemde proef ook met
een Platte blikken doos met een glas bedekt, genomen worden.
Brief (89) van Leibnitz (90) aan Christ. H. uit Hannover 20/30
Feb. 1691. — J'aime mieux un Leeuwenhoek qui me dit ce qu'il voit,
qu'un Cartesian qui me dit ce qu'il pense. Il est pourtant necessaire
de joindre le raisonnement aux observations. »
Brief (91) van Const. H. broeder aan Christ. H. 18 Januari 1692
Hit Londen. — « Its (leden van de R. Soc . .) venoyent de recevoir un
nouveau Traite de Leeuwenhoeck fort estime de la societe a ce qu'ils
disent. Son portrait estoit (ce disent ils aussi) tousjours dans la ruelle
du lict de feu Mons. Boyle, decade depuis quelques jours et mort de
phtisie. » (92)
**

Het onuitgegeven handschrift van den brief aan Lambert
van \Telthuysen, geneeskundige te Utrecht, gedagteekend 13
Juni 1679, behoort tot de Universiteitsbibliotheek te Leiden
Acad. Lugd. Bat. Bibl. BPI, 885 Cod 1730. Het stuk bedraagt
4 blzz., 19.5 x 31.5 cm., en eindigt met de handteekening
van Leeuwenhoek. In het afschrijven `nerd ik op de twijfelach(86) (louvres, IX, blz. 361, n° 2559.
(87) (Buvres, IX, blz. 39o, n° 2571.
(88) Mijne 4° bijdrage, blz. 1125.
(89) CEuvres completes de Christiaan Huygens publiees par la Societe hollandaise des Sciences. Tome dixiême, Correspondance 1691-16g5. La Haye, Martinus
Nijholf, 1905, 816 blzz.; blz. 52 n° 2664.
(90) Leibnitz (1646 f 1716) geboren te Leipzig, medewerker van Bossuet
et van Newton, leider van de optimistische school.
(91) CEuvres, X, blz. 232, n° 2729.
(92) Rob. Boyle overfeed 9 Jan. 1692 (3o Dec. 1691 oude stij1), op 64 jaren
lecftijd.
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tige plaatsen door Dr. Apers, Conservator aan de Gentsche
Universiteitsbibliotheek, op zeer vriendelijke wijze geholpen.
De tekst is de volgende :
Delft den 13e janij 1679.

d'Hr Lambert van Velthilijsen
Mijn Heer
jck heb UE. aengenamen beneffens mijn papieren ontfangen, I waer
in gesien, de redenen waerom UE. deselve soo laugh- I hebt opgehouden. jck heb die niet van noden gehadt, maer I het eeinichste is geweest,
dat ick becommert was, dat deselve I niet mochteri te rechiE gecomen sijn.
Mij is omtrent 2 jaer geleden, door seecker heer van Leijdenlgebragt, 't saet van een manspersoon, dat door besmettelijcke I bijslapinge
afvloeijden, en hier in leefden de dierkens I in groote menichte. Het
saet dat door een nataerlijcke I sieckte afvloeijt, en heb ick noch niet
gesien, maar ick I twijffel niet, of daer sijn mede levende dierkens in..
De dierkens die ick in de buijck van de dierkens, die des somers I
in den asijn . vinde, sijn van het selfde slach als de groote, en die en
vinde ick niet in alle de dierkens, maer alleen in de I wijfkens, want
het is mij veelmael gebitert, dat als ick 1 een groot dierken int oogh
hadde, en mij inbeelde dat het I een wijffken was, het echter mij qfiam
te missen, enjbevond dat het een manneken was, want ick haelde
daer I geen jonge dierkens uijt. Mij gedenckt dat omtrent drie jaer I geleden, een seer cfirifiese juff er t mijnen haijse hebbende, en gene I gen
sijnde, omme de slangetgens in den asijn te sien, toonde I haer 8 a 10
van de selve in een glase pijp. Deze dierkens in de 1 glase pijp, waren
na verloop van 3 mael 24 wren, soo veil menichvfildigt, dat'meer dam
80 waren, doch de meeste waren 1 van de kleijnste soort.
jck kan mede niet begrijpen, dat eenich dierken sonder l voortelingh kan voortcomen. Men heeft mij mede I wel geseijt, dat de jonge
ongeboore mfiijsen, weder mfiiji sen in haer buijck hadden, maer sfilcx
is bij mij altijt ver I worpen. en soo wij eens vast stellen, dat de muysen
alle 1 maenden (soo wel als onze tamme conijnen) jongenivoortbrengen,.
en dat wanneer de jonge muysen, een maent I out sijn geworden,
weder beqUaem sijn, tot de veisamelingh, I ende dat in ijder worp van
de mitijsen, 6. jongen, te weten 13. manuekens, ende 3. wijffkens worden voort gebracht, ende dat 1 de eerste worp geschiet in april, ende
de laeste in novemlber, sijnde acht maenden en dit soo sijnde, soo sal
men 1 bevinden, dat een paer mfiijsen, omtrent het getal van I thien
dfiijsent milijsen kan voortbrengen, en dfisfdanige vermeninghvfildinge
is veel eer aen te nemen.
[biz. 2] Maer men sonde mij te gemoet comen voeren, waer dat
het I saet int regenwater can sijn, om dat na verloop van 24Ifiren, dat
het van den hemel gevallen is, soo een menichte I van levende schepsels voortbrengt, bier op beelt ick I mij in, dat het dais can comen te
geschieden, het saet van deze I kleijne dierkens int water synde, kan
seer licht met off in I de water deeltgens, die door de bewegingh van de
son, uijt I het water worden opgestooten, en gevoert tot in de wolc I ken,
weder met het hemel-water tot ons gesonden worden, want het is
weijnige wijs te maecken, hoe veel aertsche 1 deeltgens, (anders geseijt
delen die geen water sijn) dat in een 1 droppel water te sien sijn, als
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bet van den Hemel gevallen fis, en bij mij soo sfiijver gevangen is,
als ick oordeel dat be I dacht kan werden.
Maer waer sullen wij seggen, dat het saet van daen comt I waer
tlijt de dieren voortcomen, die in de mannelijcke- 1 testicfillen van dieren, vogelen, (en na alle aparentie van I menschen) en inde hommen
van visschen sijn en dit is I oock het eenichste waer in ick mij niet en
_kan voldoen, I want soo wij stellen, dat se van ons geboorte aen in onze
I lichamen sijn geweest, off selfs wel van de voorttelingh 1 soo souden
mijns oordeels de laden geen 16 off meer jaren I in ons lichaam connen
blijven, sonder leven voort te- I brengen, want ick beelt mij vastelijck
in, dat wanneer als ±E. I dieren in de testicfillen sijn, die leven hebben
.ontfangen, I datter dan een lust comt tot de versamelingh, doch dit I sijn
maer speculation, mijn voornemen is t selvige na mijn I vermogen te
-ondersoecken.
Mijn opset is niet omme het ondersoeck inde natirer te I staecken,
maer omme onze geneesmrs en heelmrs geen I versoeck na dees tijt meer
te doen, omme teen off tand r I van haer te hebben. Maer dat ick voor
date mede I yvel heb voor genomen, mijn ondersoeck te laten varen, is
oock waer, eensdeels om dat weijnige liiijden den arbeijt I die daer toe
vereijscht, verachten, en ten anderen, dat die I gene het mij hebben laten
afraden, die ick oordeelde, haer I stfidie te sijn, Licht en Leeringe te
scheppen, uijt mijne I ontdeckingen, doch als ick van geleerde heeren,
waer- I onder UR. de minste niet en sijt, wort aengemaent om I mijne
-specfilatien te vervolgen, schep ick weder moet, en I segge bij selven,
i t is haer te vergeven.
[blz. 3] dat UE. van diegene sijt die voor groote moeijten I arbeijt,
en dienst voor het gemeen, niet als smaet I en hoon hebt ontfangen,
is mij leet te verstaen, I doch wij moeten de tijden aensien ; en ick heb
veel, I tijts inde mout. als wij niet anders en trachten als I wel te doen,
dat is voor een generefis man, altijt I wel gedaen, t sij hoe de tijden
loopen. d'Heer Constantijn Hfiijgens van Zfiijlichem laest I alhier op
de Delflantse Rekeningh sijnde, qfiam mij des voor mlddaeghs, ende
des naermiddaeghs besoecken, I en na het verwisselen van veel redenen
versocht I mij dat ick de proportie van de alderkleijnste dierkens I tegen
een sant, ende desselffs geimagineerde vaaten I en senuwen wilde laten
toe comen, dat ick sijn EE : I gaerne toe 'stoat, en waer van de menfilt
bier- I nevens sende, mijn versoeck is, dat de selve mij mach te- I nigh
gesonden worden, om dat van t gene ick aen ijemant schrijff, gewoon
ben een copie daer van te I hoiden, afbreeckende blijve onder des na
presentatie I van mijn geringen dienst. I Mijn Heer I UE : ootmoedige die
naer I Antoni Leeiiwenhoeck.

In dezen brief handelt van Leeuwenhoek over de sperrnatozoiden, de azijnaaltjes, de waterbacterien; maar wat belangrijker is, dat is de hoog philosophische strekking van den brief,
als de onderzoeker in de eerste plaats met overtuiging beweert
dat de zelfwording niet mogelijk is, en in de tweede plaats zijn
moed en zijn lust tot arbeid en verdere opzoekingen geestdriftig uitspreekt.
Deze twee hoofdgedachten bewegen zich, zonder ophouden,
-rond de talrijke ontdekkingen van den Stichter der Microgra-phie.

De oudste riviernamen van het
Vlaamsche Land.
door Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid der Academie.
Tijdens een gesprek dat ik onlangs had over den toestand
van het taalonderwijs en over de begrippen die onder het publiek nog algemeen verspreid zijn in zake taalkunde, kwamen
wij tot het besluit dat er geen tak van de wetenschap was, die
buiten den kring van de specialisten nog heden tot zoovele
dwaalbegrippen en valsche opvattingen aanleiding gaf als de
taalkunde. Trachtende het waarom van het feit op te sporen,
zei mij mijn vriend dat die toestand daaraan te wijten was dat
iedereen dacht in staat te zijn over dergelijke onderwerpen te
spreken en te schrijven, terwijl niemand zich zou wagen, zonder
voorbereid te zijn, over plantenkunde, wiskunde, geologie, meeningen uit te drukken. Het groat getal valsche opvattingen
welke op die manier verspreid worden en al te vaak in het onderwijs ingang vinden, verspert aan de wetenschappelijke begrippen den weg.
In mindere mate geldt die bestatiging ook voor de plaatsnamenkunde. Zij ook handelt over vraagstukken die voor iedereen aantrekkelijk zijn. Geschiedkundigen, arch a ologen, letterkundigen, aardrijkskundigen, en over 't algemeen al degenen
die in het verleden en het tegenwoordige van hun land belang
stellen, zijn door het mysterie van de plaatsnamen aangetrokken
geworden. Eenige van die namen worden onmiddellijk verstaan,
zooals Venloo, Langemarck, Oostende, Molenbeek. Men komt
aldus gemakkelijk tot de overtuiging dat met een beetje schranderheid en verbeeldingsvermogen men tot het verklaren van
andere namen zal kunnen geraken, zooals : Antwerpen, Veurne, Turnhout, Brabant, enz. Zoo is er een tijd geweest waarop
de liefhebberij in zake plaatsnamenkunde vrij spel had, toen
die wetenschap het tijdverdrijf was van de provinciale kenners
van oude curiosa. Eenige onder hen hebben, wel is waar, naar
taalkundige middelen gegrepen. De woordenboeken van de Keltische, Latijnsche of Oud-Germaansche talen zijn door sommigen lang en ijvervol doorsnuffeld, maar dat was nog geene
echte taalkunde.
Nochtans mag men het aan die personen niet al te kwalijk
nemen dat zip onwetenschappelijk te werk gingen. De taalkundigen hebben ze namelijk erbarmelijk in den steek gelaten.
Tot op onze dagen, hebben die geleerden doodweinig op dat
gebied gepresteerd en het veld ligt nog grootendeels braak.
Het zal eerst dan overvloedig de vruchten afwerpen waar-
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zal tusschen de geduldige opzoekers van plaatselijke documen-tatie, de vlijtige uitgevers van cartitlaria, de onvermoeibare
schrijvers van toponymische of dialectische repertoria aan
eenen kant en de taalkundigen aan den anderen. Deze laatsten
moeten, inzonderheid wat ons land betreft, een veelzijdige
vorming hebben : germanisten zijn en te gelijk romanisten,
daarenboven grondig vertrouwd zijn met de Indo-Germaansche
spraakkunst, inbegrepen de Keltische philologie.
Zij kunnen dus het materiaal zelf niet bijeenrapen noch
ziften. Als gegevens moeten zij nemen de oude vormen uit
de publicaties van de geschiedkundigen.
Het getal van die oude vormen is aanzienlijk. Zij kunnen
veel licht afwerpen op de moderne benamingen, die trouwens
ook heel talrijk zijn en dienen verzameld te worden, vOOrdat
een grootsch « ensemble »-werk over de Belgische toponymie
kan ondernomen worden.
Men mag namelijk niet uit het oog verliezen, dat het ophelderen van de moeilijke namen geschiedt door eene vergelijking tusschen een zoo groot mogelijk aantal vormen, 't zij
van denzelfden wortel, 't zij van dezelfde beteekenis, 't zij van
dezelfde formatie.
Nochtans, hoe verder men in het verleden teruggaat, hoe
zeldzamer de documenten worden. Het getal vormen die ouder
zijn dan de elf de eeuw b. v. is gering, en die zijn over 't algemeen bekend en in betrekkelijk betrouwbare repertoria te
vinden. Dit noopt den taalkundige aan de oudste namen zijn
voorkeur te geven. Hij zal ze met des te meer lust bestudeeren,
daar die namen de belangrijkste en meest besprokene van onze
toponymie zijn ; maar zij zijn ook de moeilijkste te ontleden.
Zij maken daarenboven een ,gebied uit waarop de Indo-Germanische taalkundige bij uitstek thuis is.
Terwijl betrekkelijk weinig namen van steden of dorpen
tot die groep behooren, zijn er integendeel vele riviernamen
die van dat soort zijn.
Zoo vormt de hydronymie het lievelingsgebied van den
taalkundige, des te meer 'dat hij er een bonten oogst vindt
van oer-oude Germaansche, Keltische en misschien voor-Keltische bestanddeelen.
In mijne studien over de hydronymie (waarvan een staaltje
onlangs in de Leuvensche Bijdragen verschenerf is) heb ik de
methode toegepast waartoe ik mijn toevlucht genomen heb
om aan het verwijt te ontkomen, dat ernstige taalkundigen aan
de toponymisten doen. De andere etymologisten, zeggen zij,
hebben een criterium om er de waarde van hunne interpretatien
aan te toetsen ; zij kennen de beteekenis van het woord waar zij
de geschiedenis van nasporen, en hunne verklaring moet met
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dit fejt in Overeenstemming gebracht worden. De toponymisten
integendeel kunnen nooit zeker zijn dat hunne etymologie te
te pas komt, daar de namen die ze ontleden geene beteekenis
meer hebben en alleen dienst doen als etiketten waarmee de
plaatsen voorzien zijn. Zij kunnen oorspronkelijk alles beteekend
hebben. Het middel om uit dit sceptisme te geraken is een waarschijnlijkheidscriterium te vinden en daartoe komt men door
het aanhalen van semantische parallellen d. w. z. namen die
dezelfde beteekenis hebben als degene welke men denkt aan
een naam te kunnen geven als gevolg van de ontleding waaraan
hij onderworpen geweest is. Hoe talrijker die parallellen zijn,
hoe beter zij met de plaatselijke toestanden overeenstemmen, hoe
waarschijnlijker de interpretatie wordt.
Neem b. v. een woord als Corbeek. De eerste gedachte
die opkomt is daaxin (( korte beek » terug te vinden. Het is
zoo waar dat oude teksten wel degelijk somtijds Kortbeek
schrijven. Nochtans zijn benamingen van dien aard niet al te
gewoon voor rivieren. Anderzijds heeft men Corbais (en niet
Court bais) in Waalsch Brabant, Corbach in Duitschland,
zonder t, en het gaat toch niet op Corbeek van die benamingen te scheiden. Eerste gevolg van de vergelijking, waaruit
blijkt dat de oude vorm Kortbeek volksetymologisch is. Nu,
Corbeek kan dan alleen met het werkwoord korren « ruischen »
in samenhang gebracht worden. VOOr dat wij ons met die
vertaling tevreden houden, moeten wij toch nog eerst zien of
((ruischende beek» eene gewone uitdrukking is. Nu, de vergelijking levert ons vormen in overvloed op, die zoo iets beteekenen,
zooals Babbelbeek, Druysbeek, Gillebeek, Hombeek, Quaken=
beek, en zoovele anderen die op blz. 139 van ons artikel over
« Germaansche OorsProng van de riviernamen met -aPa- » (1)
te vinden zijn.
Die methode komt bizonder goed te pas waar het gaat
over de etymologie van heel oude namen, o. m. degene die
men uit het Keltisch afleidt, om ons op onze hoede te stellen
tegen de fantastische verklaringen waar de vroegere toponymisten hun genot in vonden. Eene beteekenis die door geen
groot getal moderne benamingen vertegenwooraigd is, moet
meedoogenloos als onwaarschijnlijk verworpen worden.
In deze verhandeling hebben wij een klein getal namen
van onze voornaamste rivieren uitgekozen om als staaltjes te
dienen van de manier waarop die methode toegepast wordt.
Het weze ons toegelaten eerst de voornaamste Keltische
namen van onze rivieren te bestudeeren.
Onder hen schijnen de Lei in Vlaanderen en de Yssche in
(1) Leuvensche Bijdragen, 1923.
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Brabant eenvoudig weg « het water », a de beek », « het natte »
beteekend te hebben, naar eene gewoonte die nu nog bestaat.
Hoevele dorpen zijn er niet waar de beek « het water » heet.
Lei, lat. Legia, gaat inderdaad, met den wortel van ierlegaim, (( ik smelt », cymr. blaith (= *lek-to-) (( vochtig »
samen. Het is de wortel waaruit ned. lekken afgeleid is, en
ook ;Ind. leken, « laten lekken ». De naam heeft men ook
te Luik. Het geldt de beroemde Legia, eene beek die zoogezegd aan de stad haar naam gegeven heeft, terwijl die
feitelijk uit een vroeger Leudicum zijn oorsprong vindt.
Yssche (fr. Isque) is klaarblijkelijk hetzelfde woord als
ier. esc (( water », gall. uisc. (( id. », (= idg. *pid-ska, g.
all. feist, nl. vet). De rivier Esch in Luxemburg heeft denzelfden naam.
Dikwijls, in plaats van «het water» te zeggen, trekt men
de aandacht op eene hoedanigheid van het water.
Het wordt b. v. frisch, huppelend, stormachtig genoemd,
zooals waarschijnlijk vele onzer beekjes het geweest zijn, zelfs
op ons vlak land zoolang zij niet min of meer gekanaliseerd
werden.
Men merke daarenboven op dat heel stille waterloopen zulke
namen kunnen dragen, omdat zij meestal aan rivieren ontleend
zijn die bekend waren door de personen die de namen gegeven
hebben. Het is namelijk een feit dat men dezelfde riviernamen
op vele plaatsen terugvindt.
De nu beroemd geworden stroom Yzer is van dien aard.
De naam is dezelfde als die van de Isere in Frankrijk en
van vele andere waterloopen van Europa.
Het is het Oud-Indisch woord ishira « frisch, krachtig »
= gr. tepO4.

Het is eene afleiding uit genezen ». Dit noopt ons
in Jacara (g. 805. Piot. bl. 109), den ouden naam van de
Jaar of Geer (in Zuid-Limburg) een vorm van kelt. *Yakkara te
zien, eene afleiding van *yakko — « gezond, frisch » (ier. ice.
cymr. iach) (1). De moderne vorm Jaar toont dat faccara, tot
jahara veranderd werd toen de naam verdietscht werd.
Het achtervoegsei =ara is gewoon in de hydronymie. Wij
vinden het ook in den naam van de Mandel (Mandra. j. 811.
Van Lokeren. Chartes. S. Pierre. I. bl. 13).
De beteekenis zal van de vorige niet erg verschillend zijn,
daar het geene al te gewaagde hypothese is dien naam met
o. h. d. mention « zich verheugen, verfrisschen » s. mathnati
« hij roept », g. tulto4 « gewoel » in verband te brengen. De
oorsprong kan Germaansch of Keltisch zijn.
M IL gr.
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De beteekenis is dezelfde als die van de nu berucht
geworden Roer.
Wat het suffixe betreft, hebben wij nog in 't Vlaamsche
land de Tamara « Demer » (Tamera j. 908-915, Bormans en
Schoolmeesters, Cart. St. Lambert. I. bl. 16), en de Tanara
Dender », (Tenera, j. 966. Sickel. Dipl. Ottonis. I. bl. 433).
De laatste naam kan moeilijk gescheiden worden van Tana.
ros « luidruchtig », naam van vele Keltische rivieren (Fick. IL
bl. 312). Het is de wortel . van 1. tonitru, s. tanyati « ruischt
Cf. de Amerikaansche namen : Chicago « donderend water »,
Niagara « Bonder van water ».
Naar aanleiding van Corbeek, hebben wij boven eene heele
reeks namen aangehaald die hetzelfde beteekenen en die aan
beekjes gegeven worden, die welzeker nog minder lawaaierig
zijn dan de Dender.
De Tamara brengt ons in een andere categorie van beteekenissen. Men mag dit woord gerust gelijkstellen met o. ind.
timira « donker », kelt. *temelo, *temeno cc duister ».
Het is dus « de zwarte beek » zooals L'eau Noire in ZuidBelgie, de Zwarte beek, te Thisselt, te Beverloo, Le Noir Ry
te Haltinne (Naamsche prov.), Zwart Water te Hechtel, enz.
enz.
Daarenboven dient die naam vergeleken te worden met al
degene welke op de vuilheid van onze zandachtige stroomen
zinspelen : Goorloop te Itegem, Goorbeek te Hersselt, Hoorebeke (1), Rotbeek (Kessel), enz.
Het zal wel niemand verwonderen dat men die beteekenis
ook in oudere namen vindt en niet alleen in Demer.
De Dill, b. v. heeft een naam die bijna zeker te identificeeren is met het Indo-Germaansch woord *tilos o vuil water,
beer ». De Keltische vorm met t blijft leven in den naam van de
Thyl, een van de stroomen in Waalsch Brabant waaruit de
Dijl ontstaat. DO is de verdietschte vorm (Thilie, 1008). Het
Gallisch bezit nog het woord tail « mest » uit *tilos afgeleid.
Het Grieksch reEl (g is « beer ». De Train, bijrivier van de Dijl
schijnt oorspronkelijk Tilain of « Kleine Dijl » geweest te zijn.
Het zou wel eenigszins gewaagd schijnen de pretentie te
hebben de oudste riviernamen van Belgie te interpreteeren en
Been woord te reppen over Maas en Schelde. Hier gaat het,
jammer genoeg, zooals dikwijls in de wetenschap, het zijn de
belangrijkste vraagstukken die het laatst eene oplossing vinden.
Die komt eerst als gevolg van vele a travaux d'approche » en
onderzoeken op gebieden van minder belang. Om de moeilijkheid kwijt te spelen, zonder over hunne onmacht te moeten

(1) Cf. Gans-lioren
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blozen, gebruiken de etymologisten de formuul : de namen vast
de grootere stroomen bestonden reeds toen de Kelten in ons
land aankwamen en het ging niet op voor zulke bekende benamingen er nieuwe in to voeren.
Daar ligt wel wijsheid in.
Nocht a ns, het feit dat het zoo kan geweest zijn, bewijst
nog niet dat het zoo geweest is. Hoe dikwijls gebeurt het niet
dat op een zeker gedeelte van zijn traject eene rivier een nieuwen naam verkrijgt die later veralgemeend wordt. Ien feit is
het anderziids, dat meestal de andere groote stroomen van Centraal en Westelijk Europa, Indo-Germaansche namen dragen
Rijn, Donau, Rhone, Wezer, enz.
De Maas en de Schelde kunnen dus ook heel goed van de
Kelten hunnen naam ontvangen hebben.
Nu, is cene Keltische interpretatie van die namen mogelijk ?
Wat de Maas betreft, de Dietsche vorm moet vrij oud
zijn, daar er de korte o van Mosa tot een a veranderd geweest
is, een phonetisch verschijnsel dat in de Germaansche talen
heel vroeg gebeurd is.
Voor mesa vindt men geene zekere afleiding. Nochtans,
is Keltisch o somtijds uit idg. u ontstaan. Pedersen (Kelt
Gramm. I. 35) geeft als voorbeeld van die verandering den
Gallischen naam EPo-so-gnatos waarin prefixe su — tot so geworden is. Men kon ook den naam van de Petrocorii aanhalen
waarin het eerste gedeelte het woord petru- vier is. De Keltische talen van Groot-Brittanje hebben u regelmatig in o veranderd.
Het oud-Keltisch woord *mutso- « slijk » zou dus heel
normaal *mos geworden zijn. (ier. mosach « vuil »). Zelfs is
alle spoor van u in die woorden niet verdwenen, daar men
nevens Moselta in de oude teksten meermaals ook Musella leest
(Roland. bl. 75) .
De oorspronkelijke beteekenis is « vocht », zooals blijkt uit
gr. p.6[8]0.04 « vocht », o. sl. muzza « vijver ». De Imam kan heel
goed met die beteekenis aan eene moerassige vallei midden een
steenachtig land gegeven geweest zijn.
Wat de Schelde betreft, wordt het geval bemoeilijkt door
het fejt dat drie of vier wortels zouden kunnen in aanmerking komen, terwijI geene van hen voor den vorm Scaldis volstrekte voldoening geeft.
De wortel van lat. squalidus zou ons eene beteekenis geven
van denzelfden aard als die van Diji. Die van gr. crxatoc
« krom », anderzijds, zou niet ten onpas komen om reden van
de ontelbare maeanders van den stroom. Alles gewikt en gewogen nochtans, en alhoewel ik onlangs nog aan den eerstert
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(squalidus) wortel de voorkeur gaf (1), ben ik nu tot de overtuiging gekomen dat men een minimum van phonetische of
.semasiologische bezwaren te gemoet gaat, indien men Scaldis
uit een derden wortel afleidt. Deze, in zijn vollen vorm :
skeldh (?), is, wel is waar, alleen in 't Germaansch te vinden,
maar met zijne kortere vormen skel, kel, keldh, komt hij in de
verschillende Indo-Germaansche talen voor : (cf. gr. x'AAw drijven », 1. celer (( snel », hilde « vlug ») . Het oud Hoogduitsch bezat een woord scaltan « drijven » waarmee het nl.
schouw (( soort van boot » in verband staat. In dat geval zou
Scaldis een synoniem zijn van de ontelbare vaarten, leden, voeren (2) ronnen (2) , loopen, enz. van 't Vlaamsche land, benamingen aan stroomen gegeven als zijnde de « waterloopen »,
in 't bizonder indien men er op varen kan. De interpretatie
geeft dus eene heel natuurlijke beteekenis. Die etymologie
20U bijna zeker zijn indien Scaldis een Germaansche vorm was.
Dit, nochtans is onwaarschijnlijk, maar wij kennen de Keltische talen te weinig om de mogelijkheid uit te sluiten dat zoo's
vorm van dien wortel in die talen vroeger bestaan heeft.
ti

Wat Maas en Schelde betreft, zijn wij dus zoo dicht bij
de zekerheid niet gekomen als met de andere namen van rivieren die van Keltischen oorsprong zijn. Die twee laatste interpretation mogen nochtans als aannemelijke hypothesen voorgesteld worden.
Indien eenige van onze voornaamste waterloopen de namen
bewaarden welke zij uit de Keltische tijden geerfd hebben,
zijn er ook vele, zelfs onder de belangrijkste, die Dietsche
-namen dragen. I3o ; e meening gaat tegen de algefneen verspreide
overtuiging in, dat de riviernamen al de instroomingen van,
volkeren trotseeren. Maar die overtuiging juist, beantwoordt aan de feiten niet. Vele stroomen krijgen nieuwe namen, en het is een feit dat menig belangrijke waterloop van
Belgie door de Germanen zijn naam kreeg.
Het bewijs dat de uitgang -Oa b. v. Teutonisch is, heeft
reeds het getal der mogelijk Keltische namen voor Belgie mer-kelijk verminderd.
Ik wensch nu te bewijzen, dat vele andere, op 't eerste
-zicht heel geheimzinnige benamingen, ook wel in de Germaansche talen hun oorsprong gevonden hebben.
Vele van die namen zinspelen op het opborrelen van het
water
ender hen vindt men de Durme (Dorma j. 694), heel
waarschijnlijk een woord uit de familie van o. h. d. dweran
(1) Leuv. Bijdr. Bijblad. 1924.
(2) Cf. infra.
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mnl. drammen (( woelen, ruischen » — Cf. skr. tvarate : « ijlt »,
1. turnia. Het is klaar dat men hier te doen heeft met eene
formatie die in parallellisme stond met d. Sturm, nl. storm.
Met hetzelfde achtervoegsel heeft men de Zwalm, die
eigenlijk « het gezwollen water » is, en de Worm, andere
naam van de Jaar (Cf. Borgworm) eene afleiding nit den wortel wer « koken », waaruit lith. versme « broil. », gevormd
geweest is.
De wortel van wemelen nl. (mnd, wimmen) is voor vele
andere namen dezelfde semasiologische categorie verantwoordelijk, zooals de Wamme (Vemena. j. 751), de Wimp te Ton.
gerloo, (= wim-aPa), de Wamp te Arendonck, enz.
Hier zou ook de plaats zijn om eene poging te doen ten
einde het groot mysterie te onisluieren van den oorsprong van
den naam Itter, die bij ons zoo gewoon is. (De Itter, bijrivier
van de Maas die aan OP-Itter zijn naam gegeven heeft. — Ittre,
dorp in Brabant, Itterbeek, Etterbeek rond Brussel, enz. Men
heeft ook een bijrivier van de Neckar in Duitschland die Itter
heet.)
Men heeft ook een bijrivier van den Neckar in Duitschland
die Itter heet.)
Interessante oude vormen zijn Ietterbeke (1173) voor Itterbeek ; Iettrebecca (1127) voor Etterbeek (1), omdat zij ons toelaten te denken dat de tegenwoordige korte i van Itterbeek,
eene verkorting is van een ie, zooals dit bij het woord licht
ook het geval is (Cf. all. leuchten). Dus mag men daaruit besluiten dat men te doen heeft met een tweeklank iu. Die hypothese wordt op bemerkenswaardige manier bekrachtigd door
het feit dat de Itter van Duitschland in 628 Iutraha heette.
Vandaar dat men ook in die streek een dorp Euterbach vindt.
Dus _heeft men te doen met een wortel : germ. iud., idg.
eud, ewed, d. w. z. een welbekende basis die « vloeien, opwellen, opborrelen beteekent ». Cr. str. odatti « opborrelt », odman
« golf », ay . aoda « bron ».
De Nellie is een collectief met i van nat « vochtig ». In
Ter=Nath heeft men dat woord zonder umlaut.
Dergelijke collectieven zijn waarschijnlijk ook : de Pede
bij Brussel (« paddenbeek ») en de Ghette (Gatia. g. 956) d.
w. z. de vallei met gaten. Het woord « gat », had vroeger ook
de beteekenis van (( hol », « kuil ». Men vergelijke : Hellegat=
beke te West-outre ; Holbeke te Woubrechtegem, Gatermesse
te Oostburg (Zeeuwsch V1.) ; Holbeek te Prate, te Dieghem,
Sennegat, enz.
(1) Cf. Wauters. Env. de Brux. TIT 271
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De _Heide in West-Vlaanderen (mnl. hole, heul, « smalle
sloot tot afvoer van water dienende, Winkler. Geslachten. 251);
de Deule in Fransch-Vlaanderen (Doula j. 1140) (— cf. mnl.
doel, « gracht, kuil » nd. dole « kuil », en de Geule - in Hollandsch Limburg (Gola. j. 1196) (cf. mnl. geule « kuil »), hebben omtrent de zelfde beteekenis.
Zelfs, is het niet onmogelijk dat de naam van onze grootste rivier buiten Maas en Schelde, namelijk de Rupel hier zijn
plaats ook vinden moet. De Slavische talen kennen een woord
riiPa (servisch) « hol, kuil, gracht » (= skr. roPa). Wel is
waar, moest dat j in 't Germaansch een f zijn, en inderdaad
vindt men o. isl. rauf « hol ». De Germaansche talen, echter,
bezitten ook afleidingen van lien wortel, welke een dubbele
I, vertoonen, zooals mnl. roPPen, ruPPen, « rukken, splitsen »,
ndd. ruppig o lumpig », d. ruPfen « afrukken. » enz.
Het mnl. roPPen, ruPPen, beteekent ook hetzelfde als fr.
engouffer. Rupperig is een « gulzigaard », roP, een vischmaag.
Dus vindt men in « splitsen, scheuren » en in « verslinden »
afleidingen nit de oorspronkelijke beteekenis van « hol, afgrond ». De Rupel (misschien gedissimileerd uit *Rupper?) is
dus wel « de diepte » « de afgrond » of « de verslinder » (Cf.
Hollandsche DieP »).
Een andere familie van namen, die aan die van de Keltische benamingen : Lei en Schelde(?) beantwoordt, is degene
welke « vaart », waterloop » beteekent. Zij is buitengewoon
talrijk onder de Dietsche benamingen. Hoeft men b. v. aan
de ontelbare Lede, Lee, Lei te herinneren, waarin eene afleiding
van het w.w. lijden « gaan, loopen » (cf. overlijden, verlijden)
overleeft?
Het Westelijke gedeelte van ons land bevat eene heele
reeks van stroomen die uit een element ronne afgeleid zijn,
zooals : la Rhonelle nevens Bavay (Noord Dept.), la Ronne of
Rosne te Frasnes-lez-Buissenal, enz. roniau werd onlangs nog
in de Waalsche dialecten van het land van Bergen gebruikt
voor eene beek. Men heeft meermaals voorgesteld die namen
met die van de Rhone in Frankrijk te verbinden. Dit gaat
nochtans niet op. Rhone was vroeger Rho=danus terwijl onze
ronnen geen spoor van een d bewaard hebben (1) en eenvoudig
weg afleidingen zijn van mnl. rinne, ronne, ronne, ronne « waterloop, kanaal
Eene andere reeks bestaat uit de Voer tusschen Tervueren
en Leuven, de Voer of Fouron in 't land van Herve en vroeger
de Foraria bij Drongen.

(1) De Roanne (vroeger Modena) bij Stavelot, is een andere naam
(de roode beek- ?).
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Dit is niets anders dan germ. fOrO « vaart, lede », waaruit
mnd. y ore « wagen », m. h. d. 'more « vaart, weg ».
Men vindt ook ader voor dit begrip (cf. fr. artere) b. v. in
de Melkader in 't land van Waas en waarschijnlijk in den naam
van Aarschot (vroeger Aderschot).
Wij konden natuurlijk nog vele andere riviernamen van Germaanschen oorsprong aanhalen en ontleden, des te meer dat
zelfs in 't Walenland namen zooals de Heure, de Menne, de
Liennbe, de Semois, enz. heel waarschijnlijk Dietsche namen
zijn. Dit zou ons echter te ver brengen en zou, veeleer stof
moeten geven voor verdere opzoekingen. Wij hebben ons ditmaal willen bepalen bij de oudste namen en degene die in
't Vlaamsche land gevonden worden, of ten minste dicht bij
dat gebied.
Weinige namen komen zoo dikwijls voor op onze. lippen
als die van de rivieren welke door hunne aan- of uitspoeling aan ons landschap zijn uitzicht gegeven hebben. Het zijn
die stroomen ook die aan de inwijkelingen een weg gebaand
en de ligging van onze steden en dorpen bepaald hebben.
De geschiedenis van die namen is dus een belangrijk hoof dstuk van de Vaderlandsche geschiedenis. Het is de edelste taak
van de taalkund ; gen, dank zij hunne palaeontologische methoden, licht op dat gebied te brengen daar waar de documenten
ontbreken. Hunne pogingen leiden niet altijd tot onaantastbare
uitslagen, maar hunne taak is het pogen waard en, zelfs indien
zij illuzies koesteren, zijn de verwachtingen heel groot. Om de
taal van Plato in zijn Phaedo te gebruiken, K2X6 Tap T6. &Gov
Ital 41 iAirl p..sycaTi.

(Ned. Vertalingen van oude Schrijvers. — Vervolg van blz. 194)

A. Grieksche Schrijvers
I. Achilles Tatius.
De Grieksche Venus. Vertoonende De beroemde vryagien van
Klitophon en Leucippe. Ismenias en Ismene. Leander en Hero.
Vyt 't Grieksch vertaald, en by een gevoegt, door ADR. VAN
NISPEN. Tot Dordregt, Voor Abraham Andriessz., ...1652.
(i6), 17-236, (8), 9-106, (14) blz. 12m0. - Blz. 17. 232: De beroemde
Leucippe Van Achilles Tatius; colophon, blz. 236: Tot Dordregt,
Gedrukt by Jacob Braat... 1652. — Daarna, met nieuwe pagineering
en nieuwe signatuur : De Grieksche Ismene, Van Eustathius, En
rampzalize Leander, Van Musaeus. Vertaald door ADR. VAN NISPEN,
Tot Dordregt, Voor Abraham Andriessz... 1651. Met Eustathius is
bedocid Eumathios, een erotisch prozaschriiver uit de 2° helft der
XII' eeuw. — Na Ismene, een nieuw titelblad : Raminalige Leander
Van Musceus... ibid. 1651. Op de 8 laatste der 14 ongen. blz. een
bekorte vertaling van Hero en Leander. Colophon : Tot Dordregt,
Gedrukt by Jacob Braat... 1651.
Leiden, Londen.

II. Aeschines.
In Ctesiph. 130-158 vertaald [door M. SIEGENBEEK] in: Museum ...
door MATTHIJS SIEGENBEEK. Derde deel. Te Haarlem, By A. Loosjes
P. Z. MDCCCXIV; blz. 154-170.

III. Aeschylus.
1. De Perzen, Dramatisch Dichtstuk ; naar het Grieksch van
Eschylus, door I. DA COSTA. Te Amsterdam, bij P. den Hengst
en zoon. MDCCCXVI.
X, 97 blz 8vo.

Blz. 83-88, het verhaal van den bode uit de Zeven tegen Thebe
(375-396, 422-436, 457-471, 486-500, 526-549, 568-596, 631-652).
' De Perzen herdrukt in : Eschylus dramatische dichtstukken:
de Perzen en Prometheus, ... gevolgd door ISAAC DA COSTA. Tweede
druk. Haarlem, A. C. Kruseman. 1853. — en in de verschillende
isitgaven van DA COSTA ' S Kompleete Dichtwerken.
Het verhaal van den bode herdrukt in : Zangen uit verscheidenen leeftijd van Mr ISAAC DA COSTA. Te Ilaarlem, bij A. C.
Kruseman. 1847 ; blz. 19-28. — en in de Kompleete Dichtwerken.
In Eschylus dram. Dichfst., blz. 199-208 staat nog: Proeve van
overwerking. De Perzen [= Pers. 1-154]. — Herdr. in : Kompl.
Dichtw.

2. Prometheus, naar het Grieksch van Eschylus gevolgd door
Mr. I. DA COSTA. to Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon.
MDCCCXX.
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XXII, (2), 83 blz. 8vo.

59-76 : Cassandraas Voorzegging [ = AESCH. Ag. 1035-1330].
Prometheus herdr. in Esch. dram. dicht. [zie n. 1]. — Cassandraas Voorz. herdr. in Zangen uit versch. leeftijd [zie n. 1] ;
blz. 29-48. — Beide herdr. in : Kompl. Dichtw. en in : Bloemlezing
uit da Costa's Gedichten ... 's-Gravenhage. D. A. Thieme. 1877.
Blz.

3. Agamemnon, Choephoren en Eumeniden grootendeels in proza
vert. door A. H. G. P. VAN DEN Es in : Het Tooneel ... Utrecht, J. L.
Beyei-s. 1877-78, blz. 183-213, 311-324, 431-446.
Titeluitgaaf van Het Tooneel : Tooneelstudies ... Tweede uit-

gave. Amsterdam, A. ROssing. 1889.
4. I. A. Prometheus in de Boeien, vv. 88-127 en 1071-1093 door
ALBRECHT RODENBACH, in : De Vlaamsche Vlagge ... IVe jaar ... 1878.
Bij Modest Delplace ... Brugge ; blz. 19-21.
Herdrukt : De Vlaamsche Vlagge ... XXXVe jaar ... Albrecht
Rodenbach-feestnummer. Leuven, Vlaamsche drukkerij [1909] ;
blz. 69-70.
B. Id. vv. 1-376 in : Van Nu en Straks, Nieuwe reeks . IP jaarg.
M.DCCC.XCVII ; blz. 100-115.
II. Id. vv. 1-376 en 1071-1093 herdr. in: ALBRECHT RODENBACH.
Gedichten. Volledige uitgave ... door LEO VAN PUYVELDE. L. J.
Veen ... Amsterdam. De Ned. Boekhandel, Antwerpen. 1909;
blz. 14-29.
5. Agamemnon... door Dr. H. VAN HERWERDEN in : De Gids,
1878, II, blz. 528-579.
6. De Choephoroi, of het Lijkenoffer... door Dr. H. VAN HER.

\VERDUN, in : De Gids,1878, IV, blz. 159-195.

7. De Eumenides of Wraakgodinnen... door Dr. H. VAN HERWERDEN, in : De Gids, 1878, IV, blz. 478-513.

8. I. A. Prometheus... door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK, in : De
Gids, 1880, III, blz. 317-351.
B. Agamemnon 160-257 en 281-316, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK,
in : De Nederlandsche Spectator, 1881, blz. 355-356 en 371-372. — Herdrukt

in:

AIIXTAOT AFAMEMNON. Aeschylos' Agamemnon vertaald door
Dr. L. A. J. BURGERSDIJK. Deventer... 1887 ; achter : Bericht
omtrent het Gymnasium... to Deventer, voor het Schooljaar
1887/88. Deventer. Deventer Boek- en Steendrukkerij...
to, (2), (8), 73, (I) blz. 4to. — Het Grieksch en het Ned.
naast eilcaar. — Niet in den handel.
Deventer; zonder het Bericht: Boas, Leiden,
Lonaen.

C. De Zeven tegen Thebe... door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK,
in: De Gids, 1891, III, blz. 201-248.
Vv. 279-368 en 911-921, herdr. in: Handelingen van het XXI*

Ned. Taal- en Letterkundig Congres ... 1891. Gent, Alf. Suffer,
J. Vuylsteke, 1892; blz. 85-88.
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D. De Perzen... door L. A. J.
1893, IV, blz. 326-357.

BURGERSDIJK,

in : De Gids,

A-D herdrukt in:
II. De Treurspelen van Aeschylos en Sophokles, vertaald in de

versmaat van het oorspronkelijke door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK.
Na den flood des vertalers uitgegeven door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK Jr. Leiden, A. W. Sijthoff [1903].
VIII, 861 blz. gr. 8vo.

Titeluitgave(?) * ibid. 1910.
(Fonds-catalogus van A. W. Sijthoff's uitgeversmij, te Leiden. 19"; blz. 2) .

a) Verscheidene korte citaten uit vier stukken in: Het tragische
drama der Grieken, door BALTHAZAR VERHAGEN in : Opgang. Derde
jaarg., 1923. — Herdr. in b.
b) Verscheidene korte citaten uit elk der stukken in : De tragische maskers van Hellas door BALTH. VERHAGEN. van Munster's
uitg.-mij, Amsterdam, [1923].
9. AESCH. fragm. 99 (in: Tragicorum graecorum fragmenta rec. AUG.
NAUCK. Ed. 2a Lipsiae, Teubner, 1889), vertaald door H. VAN HERWERDEN in : Verslagen en Med. der Kon. Akad. van Wetensch. Afd.
Letterktinde. Amsterdam, 1881 ; blz. 42-43.

10. De Orestie.... in Nederlandsche dichtmaten overgebracht

door A. PIERSON. 's Gravenhage, Henri J. Sternberg, 1882.
XII, 221

blz. gr. 4to.

11. I. De vier groote koren uit den Agamemnon ... door W. HECKER,
in : De Gids, 1887, IV, blz. 528-544.
Herdr. in:
II. Agamemnon... door Dr. W. HECKER. Te Groningen, bij

J. B. Wolters, 1888.
XIV, 72 blz. 8vo.
12. Prometheus... door Dr. W. HECKER... Te Groningen, bij
J. B. Wolters, 1890.
(4), 52 blz. 8vo.
13. Zeven tegen Thebe 41-68, 375-416 ; Agamemnoon 630-680, 810829, 905-974, 117E-1197, 1217-1226, 1431-1447 in verzen vert. door H. J.
BOF,KEN in: De nieuwe Gids, 8e jrg., l e d., 1893; blz. 162-176.
14. Prom. 941-1093 in proza vert. door ARMAND VAN NIEUWLANDT in:
Ontwaking ..., Antwerpen. 1896 ; blz. 51-53.

15. De Choephoren en de Eumeniden... door Dr. W. HECKER...
Te Groningen, bij J. B. Wolters, 1899.
VIII, 99 blz. 8vo.

16. Het treurspel van Agamemnoon... in Nederlandsche verzen
overgebracht door P. C. BOUTENS. [aan het slotd... gedrukt in
veertig exemplaren door de firma Joh. Enschede en Zonen te
Haarlem in December negentienhonderd en Brie.
(8), 47 blz. 4to.
den Haag, Londen.
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Herdrukt : a) grootendeels overgedr. in : De XXe Eeuw. Xe jrg.
(MCMIV), deel III, blz. 23-40 en 182-213.
b) Het treurspel van Agamemnoon ... door P. C. BOUTENS
L. Brusse, Rotterdam, [1904].
(8), 47 blz. gr. 8vo.
C) Uittreksels in: Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad.
10e jrg. Rotterdam [1905]; blz. 548-558.
d) Het treurspel van Agamemnoon Tweede druk. Rotterdam,
W. L. & J. Brusse's Uitg.-mij. MCMXV.
VIII, (a), 58 blz. 8vo.
e) Vert. van 681-781 en 975-1034 in: Grieksche Lyriek in Ned.
verzen overgebracht door P. C. BOUTENS, W. KLOOS, EDW. B.
KOSTER, BALTH. VERHAGEN en anderen, verzameld en ingeleid door
W. B. J. KUIPER. Uitgevers-mij Elsevier ». Amsterdam,
MCMXXIII; biz. 76-81.
17. Aischulos' Zeven op Thebe los (Fragment) [ = vv. 1-368, in proza
vert. door] K. VAN DE WOESTIJNE, in: Vlaanderen V, 1907; blz. 96-107.
e. a.
Titeluitgaaf van Vlaanderen : Werk van Stijn Streuvels
Bussum. Antwerpen, z. j.

18. Prometheus geboeid... door P. C. BOUTENS, in : De Gids,
1912, I, blz. 201-223 en 488-508.
Herdrukt : a) Mij • voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam
[1912].
59 blz. 8vo.
b) Vert. van 436-514, 999-1053, 1080-1093 in: Ned. Leesboek voor
de hoogere klassen... door M. BRANTS en 0. VAN HAUWAERT.
Moderne Lett. [2e uitg.]. I. Vanderpoorten ... Gent 1912 ; blz.
588-592.
c) Vert. van 397-435 en 887-906 in : Grieksche Lyriek ... door W.
E. J. KUIPER, 1923 [zie n. 16, e] ; blz. 73-75.

19. Doodenoffer... in Nederlandsche verzen overgebracht door
P. C. BOUTENS, in: De Nieuwe Gids, 1917, I, blz. 421-464.
Herdrukt : a) w. L. & J. Brusse's Uitg.-mij. Rotterdam,
MCMXIX.
55 blz. 8vo.
b) Vert. van 585-652 en 783-837 in: Grieksche Lyriek ... door
W. E. J. KUIPER, 1923 [zie n. 16, e]; blz. 81-87.

20. Eumenieden... id. door P. C.

BOUTENS, in: De Nieuwe

Gids, 1921, II, blz. 64-83, 237-258.
Herdr.: a) W. L. & J. Brusse's Uitg.-mij, Rotterdam,
MCMXXII.
53 blz. 8vo.
b) Vert. van 490-565 in : Grieksche Lyriek ... door W. B. J.
KUIPER . 1923 [zie n. 16, e] ; blz. 87-90.
21. I. Zeven tegen Thebai, 720-791, door P. C. BOUTENS, in : Grieksche
lyriek ... door W. E. J. KUIPER [zie n. 16, e] ; blz. 70-72.
Herdr. in:

II. Zeven tegen Thebai... in Nederlandsche verzen overge-
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bracht door P. C. BOUTENS, in: De Nieuwe Gids, 1923, II, blz.
451-492.

IV. Aesopus.
1. Fabelen van Esopus, berijmd in de XIII. eeuw [door CALFSTAF en No-YDEKIJN?], op blz. 1-380 van : Bydragen tot de oude
Nederlandsche Letterkunde, door M i. jAC. ARN. CLIGNETT... In

's Gravenhage, By de Erve J. Thierry en C. Mensing en Zoon.
1819.
67 fabelen met zeer uitvoerige toelichtingen.

Herdr.: a) Esopet. Opnieuw ... uitgegeven ... door Dr. JAN TAE
WINKEL. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1881.
IV, 109 blz. 8vo.

b) J. DE COCK. Esopet. Gedrukt bij H. Bomans en Vanbrusselen, Leuven, 1906
97 blz. 8vo.
C) VW fabelen in : Proeven van Ned. Dichtkunde ... door J. M.
SCHRANT. Gend, A. B. Steven, MDCCCXXVII; zeven in: Bloemlezing uit de Ned. Dichters en Proza schrijvers door L. G. VISSCHER. 2e dr. l e deel. Leuven, By F. Michel, 1828 ; dezelfde in:

Bijdragen tot de oude Letterkunde der Nederlanden, door L. G.
VISSCHER ... Te Utrecht, Bij L. B. Bosch, 1835 ; negen in : Id.
Nieuwe uitg. He st. Te Utrecht, bij L. E. Bosch . 1839 ; zes in:
Handboek van den vroegsten bloei der Ned. Letterk. ... door
Mr B. H. LuLovs. Te Groningen, Bij J. Oomkens, 1845 ; vijf in:
Oud-Neerlandsch Rijm en Onrijm ... door J. M. SCHRANT. Leiden,
bij C. C. van der Hoek, 1851 ; negen i'n: Het Taelverbond. 78
Jaerg. 8ste deel. Antw. 18M-52 ; negen in : Nederlandsche Dichterhalle... door J. F. J. HEREMANS. II. Gent, L. Hebbelynck,
1864; vijf in de twee bundels van Oud en nieuw ... door M. en
L. LEOPOLD. Te Groningen, bij J. B. Wolters, 1886-1888 (5e dr.
1908) ; elf in : Onze letterkunde ... door Dr. J. VAN DER VALK. Deel
I ... Rotterdam, J. M. Bredee, 1907 ; een tot vier in een groot
aantal andere bloemlezingen en dgl.

2. *Esopus leuen ende fabulen, ende die fabulen van Auienus
ende Alfonsius Poeten, die welke seer ghenoechlijck, end vol
profijtelijcke leeringhen sijn, en vermeerdert tot XXXI. fabulen
toe dienoyt gheprint en waren met haren figueren. Gouda, Geraert leeu, 1485. 4to.
Titel volgens L. HERvinux (Les fabulistes latins, t. I. 2'
ed. Paris, 1893, blz. 418), die in het South Kensington
Museum to Londen een defect exemplaar aangetroffen
heeft. Inhoud vermoedelijk zooals het volgende.

Herdr.: a) Dye hystorien ende fabulen van Esopus die leerlijck
wonderlijck en zeer ghenoehlijck (sic) zijn. [aan het slot :] Gheprent in die vermaerde coopstadt tantwerpe bij mij Gheraert leeu
Anno MCCCC en lxxxv. den twalefste dach in octobri.
Meerman.

112 ongen. bladen folio; signatuur a-f en A-iI; katernen van 6
bladen, behalve de eerste en de laatste, die er acht tellen. Talrijke gekleurde houtsneden. -- Fol. (2) r.: Hier beghint een
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ProPer Profitelijck boec van die subtijlheyt der fabulen ende
ghenoechlike hystorie ghemaeckt by eenen mensche die zeer
subtijl van gheest ende van sinnen was gheheyten Esoj'... Ende
oeck mede sijn int selue teghenwoerdeghe boeck andere fabule
en bi3sPele gheset van eene gheleerden man gheheyten Auyan.
ende van eene andere gheheyten Alfonsi' daer toe oeck mede
eenighe andere ghenoechlike fabulen bescreue van een groot
joete gheheyten Pogius een florentijn. dwelck alte samen wt
den latiin int fransoys ouer gheset is bijden eerweerdighen
doctoer inder godheyt broder Juliaen vander oorden Sinte Augustons tot lyoens. ende daer nae wt de fransoys in goede duytsche
tot leeringhe ende vermakelicheyt alre menschen. — Fol. (2) r-(27)
v.: dat leuen ende dye hystorie van... EsoPus. In deze en alle
volgende uitgaven is het leven van Esopus bewerkt naar het
Latijn van Rimiaus (= RINuccIo D'AREzzo). Deze vertaalde
omstreeks 1450 in 't Latijn de Grieksche vita Aesopi, die ten
onrechte aan Planudes werd toegeschreven, volgens een tekst die
nader staat bij de Vita Aesopi, uitgegeven door A. WESTERMANN
(Brunsv., Loud., 1845) dan bij die, welke voor het laatst werd
uitgegeven door EBERHARD (Fabulae roman. Lipsiae, 1872; blz.
226-305). Rimicius' werk (edit. princeps: *Augustae, ca 1472) werd
dikwijls herdrukt en in alle west-Europeesche talen overgezet. —
Fol. (28) r-(68) v: 4 x 20 Aesopische fabelen van Romulus. —
Fol. (68) v-(84) v: 17 fabulae extravagantes (zie HERVIEUX, t. I,
2 e edit., blz. 355) — Fol. (84) v-(92) r: de 17 fabule nove
translationis Rimicii (id. ib. 355). — Fol. (92) r: Hier eynden die

subtijle historien ende fabulen vec EzoPus Ende hier beghint na
die tafele der fabulen vd Auiaen een Poete also gheheyten. 27

fabelen; dit gaat tot fol. (102) r. — Fol. (102) r: 14 fabelen van Alfonsus en Poggio. Allonsus is de food Moses Sephardi,
die sinds zijn bekeering in 1106 den naam droeg van Petrus
Alphonsi; de fabulen zijn vertaald uit zijn in de middeleeuwen
zeer verspreide Disciplina clericalis (laatste uitg.: Heidelberg,
Winter, 19i1). De fabelen. van Poggio zijn ontleend aan de dikwijls gedrukte Facetiae. — De titel van den eersten. druk (v6Or
1480) van den oorspronkelijken Franschen bundel is: *Cy cOmence

le Hare des subtilitez, histoires et fables de EsoPe translatez de
latin en frdcois, et aussi de auian et de alfonce, et aucunes toyeuses de Poge florentin, lequel a ete translate de latin en frdcois
par reuerend docteur en theologie frere iulien des augustins de
Lyon (zie HERVIEUX, t. I, 2 6blz. 403-412).
b) Id. [aan het slot.7] Gheprent to delf. Bij mi Henrick eckert

van homberch. Anno dni MCCCC. en xcviii. den xxvii. dach inden
april.
(99) bldn folio. Vele houtplaten. Inhoud zooals het voorgaande.

Gent, Londen.
c) [titel aan het slot:] Gheprent Thantwerpen op die lom-

baerde veste... By mi Symon Cock. Int iaer ons Heeren. M.CCCCC.
ende Xlvi. Den lesten dach van Meerte.
(4?), CXXXIJ bldn 4to. Inhoud zooals het voorgaande, met
enkele fabelen vermeerderd.
Lusk (defect).

d) Het wonderlicke Leven Esopi, met sijn gheneuchlijcke Fabulen. Oock derghelijcke andere meer, welck Avianus, item Alfonsius, ende Erasmus van Rotterdam, constelick ghedicht, beschreven, ende tot leeringhe der Menschen naeghelaten hebben ... De
voornaemste Fabulen Figuerlick afghebeeldt t'Amstelredam, By
Claes Gerritsz ... 1613.
71, (1) bldn. 8vo. — Vermeerderd met : dat sevende Boeck van
Esopus Fabulen, dwelck noyt ghePrent en was int Latijn, maer
vu nieuwelinghe overgheset uyt die Griecxsche exemPlaren (31
fabelen).

Brussel (defect).

3. *Het Leeven van Esopus en sine Fabulen. Met meer andere
uyt Romulo, Anjano [ = Avianus] en Alfonso ghetogen... Gheprent Te Antwerpen. Bi Jan van Ghelen. 1533.
(Catalogus van eene uytmuntende Bibliotheek... Nagelae-
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&c. &c. Welke publicq Verkogt zal worden in den Hage...
den 8 October 1764 en volgende dagen... P Deel, n. 1607).
Misschien ten deele een herdruk van het onder n r 2 genoemde.

4. La merueilleuse et ioyeuse vie de Esope en Francois et bas
Allemat... auec aucunes Fables du mesmes composees et moralizees... Dat wonderlijck en genuechlijck leue NI Esop' in Fransoys en neder Duytsch... met sommige Fabulen vanden seluen
gecomposeert en ghemoralizeert... Gheprint tot Antwerpen...
by Gregoris de Bonte... M.CCCCC.XLVJJJ.
52, (4) bldn. 4to. Op twee ko1ommen; vele houtsneden. De Fran.sche
en de Nederl. bewerking van het leven van Aesopus door Rimicius
en van 22 fabelen zijn van GLAUDE LITYTuoN SchoOlmeestere vander Prochien va S. Andries tot Antwerp&
Plantijn.

Herdr.: a) *Les fables d'Esope, en francoys et flamen.
(Catalogus der Boeken, die Jan van Waesberghe
heeft doen drukken, en Bien hij in zi pn verhoor
van XIV April 1569 gezegd had te zullen voorleggen, afgedrukt op blz. 225 vlg. van : Het Geslacht
van Waesberghe... door A. M. LEDEBOER... Rotterdam, bij de Wed. P. van Waesberge en zoon.
MDCCC1,IX). Jan van Waesberghe was toen werkzaam te Antwerpen.
Vermoedelijk een herdruk van het werkje van Glaude Luython.

b) Dat wonderlijck Ende ghenuechelijck leuen van Esopus in
Nederduytsch ... Met sijn Fabulen van den seluen ghecomposeert,
ende ghenioraliseert ... T'Hantvverpen, By Hieronymus Verdussen
... M.DC.XJJ.
92, (4) blz. 8vo. Met houtsneden. — Vermeerderd tot 36 fabelen.
Nederl. alleen.
Amst.

c) *Id, t'Amstelredam, ghedruckt by Hendrick Barentsz ... 1612.
12 mo. Met houtsneden,
(Nederlandsche Letterkunde. PoPulaire Prozaschrijvers der XVII . en XVIII . eeuw. Amsterdam,
Fr. Muller en Ci ° 1893; 21. 739).

d) *Id. T'Hantwerpen, by Hieronymus Verdussen ... 1620.
Genoemd door V. A. DELA MONTAGNE, in: Tijdschrift voor Boek- en bibliotheekwezen, 1907, blz. 17.

e) Id. ibid. 1623.
(94) blz. kl. 8vo. Vele houtsneden. Volgens de tafel, 23 fabelen.
Nederl. alleen.
Antw. (katern E ontbreekt).

f) Het wonderlijck ende geneuchlijck leven van Esopus, in
Fransoys ende Nederduytsch ... met zommige Fabulen van den
zelven gecomponeert ende gemoraliseert ... La merveillevse et
joyevse vie d'Esope en Francois & Bas-aleman ... avec aucunes
Fables du mesme composees & moralisees ... Tot Delf, Ghedruckt
by Ian Pietersz Waalpot ... 1642.
(40) bldn 8vo. Op twee kotommen; vele houtsneden. Inhoud
zooals de druk 1548.
Londen.

g) *Id. Amst. 1664.
kl. 8vo. 36 houtsneden.
(Livres anciens et modernes en vente... chez M.
Nijhoff a La Haye. Catal. n° 305. Oct. 1901; n' 308;
de titel ontbreekt).

h) *Id. 1679.
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8vo. Met fig.

(Bibiiotheca selectissima (Is. Le Long], blz. 234,

n. 3394).

i) Het wonderlijcke ende genoeghlijcke Leven van Esopus ...
Met zijn Fabulen ... t'Amsterdam, Gedrukt by Isaac vander
Putte ...
46, (2) bldn. kl. 8vo; met houtsneden. Rerste helft der
XVIII° eeuw. Inhoud gelijk de druk Antw. 1612.
Amst., Leiden (defect).

5. De vvarachtige Fabvlen der dieren [door EDEWAERD Da
DENE]. [aan het slot d Ghedruct te Brugghe... by Pieter de
Clerck... den XXVJ. Augustj. 1567. Om, en ten coste van.. Marcus Gheeraerts.
216, (6) blz. 4to. — io6 fabelen uit Aesopus, Phaedrus e. a. in verzen
vertaald. Ruim honderd koperprenten van M. Gheeraerts.
Gent, Amst. Pr., Haarlem, Parijs.

6. Hondert Fabvlen van Xsopvs : In Neder-duytschen rijm
vertaelt naert Latyn van GABRIEL FAERNUS [door D. V. COORNa.
Tinian . Tot Leyden, Bij Christoffel Gvyot... CID. I 0. II C.
(is), 143 bz. 8vo. Met houtsneden van A. Sylvius. — Over Faerno, zie
de noot bij n. 10.
Leiden Pr.

7. Esopvs fabelen. In rijm ghestelt door ANTHONI SMYTERS...
Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe... XVIcJJJJ.
(40) bldn. 8vo. Civilite-letter. — 522 fabelen.

Gent Ac., Rott.

Herdr.: Ibid. 1612.
(40) bldn 8vo. Civilite-letter.
Gent, Brussel, Groningen, Amst.

8. XXV Fabvlen der Dieren ... VVt Francoys te saemen ghestelt
ende int Licht ghegeven door STEVEN PERRET ... Tot Delft, By Adriaen
Gerritsen ... 1617.
Amst. Pr. (Op het woordje VVt van den titel is in dit
ex. een papiertje geplakt met Int).
(54) bldn fol. Met groote platen. Verscheidene der 24 (niet 25) fabelen
van dezen bundel zijn min of meer vrije vertalingen. uit Aesopus. De
Antwerpenaar STEVEN PERRET had 24 der fabelen van DE DENS (n. 5) in
het Fransch vertaald : *XXV Fables des animaux, vray myroir exem-

Plaire Par lequel toute Personne raisonnable Pourra voir la conformite et vraye similitude de la fersonne ignorante aux animaux et
bestes brutes. Anvers, Chr. Plantin, 1578, folio. De Hollandsche schilder ADR. VANDE VENNE bracht ze wederom in Nederl. verzen over.

Herdr.: VVoudt Van vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren,
Kunstich met levendighe ende aerdighe groote schoone Beelden.
uyt-ghedruckt... Te samen ghestelt door STEVEN PERRET... vermeerdert door ADRIAEN VANDE VENNE ... Tot Rotterdam, By Isaack van
VVaesberge ... 1632. Voor Abraham van VVaesberghe ...
54 bldn folio.
Brussel (II 2720 folio).
In de overige mij bekende exemplaren, t. w. Brussel (A. S. II 7673
fol.), Gent, Amst. Pr., Leiden Pr., Londen, is op den titel, onder de
opdracht en onder de voor-reden de 2 van het jaartal met de pen verauderd in 3; vandaar dat de bibliografen een uitg. 1633 noemen.

9. *'t Vermeerderdt wonderlyck levee vanden spits-vindigen
en oubolligen Esopus... gelijck oock al de fabulen. Utrecht 1679.
Met over de tsestigh... figueren. kl. 8vo.
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(Catalogue des livres races et curieux... j,rovenant en
grande partie de feu M. J. L. Beyers... La Haye, Martinus
Nijhoff, noo; n. 1876).

Herdr.: a) 't Vermeerdert wonderlyck leven Van den Spits-y indigen en Oubolligen Esopus ... gelijck oock al de Fabulen ...
Waer by oock gevoegt is, 't verhael des bloedigen Oorlogs tusschen de Muysen en Kick-Vorsschen : Uyt het Griecks van den
beroemden Poet Homerus. Desen laetsten Druck met veel schoone
Figueren verciert. t'Amsterdam, By de Wed : van Gijsbert de
Groot ... 1699.
96 blz. Id. 8vo. Houtprentjes. — Blz. 58-88: 4o fabelen in proza
vertaald.

Leiden.

b) Id. t'Amsterdam, By de Erven van de Wed : Gysbert de
Groot, en Antony van Dam ... 1721.
96 blz. Id. 8vo. Houtprentjes. — Blz. 58-88: 40 fabelen.
_Leiden (defect).

c) *Id. t'Amsterdam, gedrukt by de Wed. J. van Egmont ...
[omstr. 1740].
(Ned. Letterk. Amst. 1893 [zie n. 4, c], it. 740).

d) Id. Desen laetsten Druck met veel schoone Figuren verciert.
t'Ame6rdam, By Gysbert de Groot Keur [omstr. 1745].
yo blz. Id. 8vo. 4u fabelen.
Antw.

10. De Fabelen van Gabriel Faerrio, in Nederduitsch dicht vertaelt
door D. VAN HOOGSTRATEN. Te Amsteldam, By Gerard Onder de Linden,
1718.
Leuven J., Gent.
(2o), 184, (8) blz. 8vo. Met houtsneden. — FAERNO is een Italiaan,
tijdgenoot van Pius IV, die « een goedt getal van Fabelen uit Esopus,
den oudsten Fabelschryver, en uit verscheiden Griexe en Latynsche
Schryveren uitkipte, en dezelve op het spoor van Fedrus in uitmuntende Latynsche vaerzen uitdrukte . welke D. v. Hoogstraten in 't Nedell. overbracht.

Titeluitg.: In 's Gravenhage, By Pieter van Thol. 1729.
Rott., Leiden.

11. Het wonderlyk leven Van den Spits Sinnigen en Oubolligen Esopus, Met alle sijne... Fabelen... Uyt het Latijn in 't
Frans in Goed order gestelt door... BELLEGARDE en LESTRANGE.
Inde nu in 't Vlaems vertaelt ende verciert met 34. verscheyde,
daer toe ghesnedene Figueren. Door A. J. W. Hier is by-ghevoeght het Verhael des bloedigen Oorloogh tusschen de Muysen
en Kick-vorsschen : Uyt het Griecks van den beroemden Poeet
Homerus. 't Antwerpen, by Francois van Soest [ca 1725].
(20), 219, (9) blz. id. 8vo. Koperetsen van Gaspar Bouttats van Antwerpen. — Blz. 73-209: 106 fabelen. De meeste fabelen van den Aesopus
onder n. 9 zijn hier met kleine veranderingen opgenomen.
van Heurck.

Id. met adres : Te Brugge by Andreas Wydts, Z. j.
Collectie van Dr. G. J. Boekenoogen to Leiden.

Id. met adres: 't Amsterdam, by Herman Uytwerf, Z. j
Amst.

Id. met aches : 't Amsterdam, by Henderik Bosch,
Katwijk.

z. j.
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Id. (... in 't Duits vertaalt ...) met adres: Tot Middelburgh by
Michiel Schryver, z. j.
den Haag.

12. Het Leven en de Fabelen Van den alom bekenden Wysgeer Esopus, Opgeheldert door Zedekundige Verklaringen en.
Aanmerkingen... met honderd zeven-en-veertig kunstige Plaatjes, op ieder Fabel passende, verrykt, en na de Franschen druk
van den beroemden J. BAUDOIN. In 't Nederduitsch overgebragt,
door W. H. L. Te Amsterdam, By Bernardus Mourik. Z. j.
Nijmegen J., Utrecht.
(4), 2 6 3, (5) blz. 8vo. — Blz. 1-94: Het Leven van Esopus; blz. 95-263:

117 fabelen, ieder gevolgd door een Zedekundige Verklaring. — Het oorspronkelijke Fransche boekje is, naar het schijnt, niet van J. BAUDOIN,
Wiens naam er op staat, maar van PIERRE DE BOISSAT. In een der vele
drukken luidt de titel : Les fables d'EsoPe Phrygien. Illustrees de Discours Moraux, Philosobhiques, & Politiques. Nouvelle edition. Augmen. tee de beaucoup en divers endroits. Avec des Reflexions morales, Par
J. BAUDOIN. A Bruxelles, chez Francois Foppens... M.DC.LXIX (I).

13. Uitgezochte Fabelen of leerzaame verdichtselen der spreekende Dieren van Esopus en Phaedrus. Op eene nieuwe wyze
in vaarzen gebragt... Door HERMANUS THEODORUS TERKAMP,
Cerste deel.Te Batavia, By Lodewyk Dominicus. MDCCLXXIII.
(12), 154, (6) blz. 8vo. — 75 fabelen. Niet verder verschenen.
Leiden.

Herdr. in : Leerzaeme Fabelen en Vertelsels [door H. TH. TERKAmP en den ongenoemden uitgever]. Te Leyden, bij W. H. Gryp.
MDCCLXXX VII.
XVI, 304 blz. 8vo.
Antw. T.

14. De nieuwste overzetting van enige... fabelen van Esopus...

(1) Van deze Fransche uitgaaf van het jaar 1669 werd ten jare 1920
een gedeeltelijke herdruk in 220 exemplaren bezorgd door J. Michael
Muller Verlag te IVIiinchen. De heer M. D. Henkel, conservator aan
's Rijks Prenten-kabinet te Amsterdam, was zoo vriendelijk mijn aandacht er op te vestigen. Het prospectus zegt ten onrechte, dat slechts
twee exemplaren ervan bekend zijn, het eene, dat zich ergens in Duitschland, het tweede dat zich in het Britsch Museum bevindt ; de Kon.
Bibl. te Brussel alleen bezit er twee (V. B. 6835.80 en II 58404.8°) ; een
derde berust op de Universiteitsbibliotheek te Gent (Ar. 2567) en nog
een op de Kon. Bibl. in den Haag (488 G 20). Het was den Duitschen
uitgever klaarblijkelijk om de plaatjes te doen, die inderdaad « wahre
KabinettstUcke der graphischen Kunst » zijn. Evenmin echter als hem
bekend is, dat die plaatjes van P. v. d. Borcht zijn, zooals de heer
Henkel mij mededeelde, schijnt hij te weten, dat zij zich ook in andere
Fransche en Nederlandsche uitgaven bevinden. Op den herdruk zelf
en op hetgeen MICH. BIRKENEIHI, blz. 345 vlg. over het onderwerp weet
te vertellen, valt trouwens ook heel wat te zeggen.
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door PH. LINDENHOF... Te Deventer, Gedrukt bij J. Ph. de Lange... MDCCXCVII.
XXIV, 252 blz. 8vo. — 40 fabelen.
Leiden.

15. *De kleine Esopus voor de jeugd, zijn zeldzame levensloop, benevens eene menigte zijner fabelen. Alkmaar z. j. — kl.
8vo.
(Bulletin Sur Bilcherfreunde. I. Reihe N. VII. rebr, 1912.
J. L. Beyers Antiquariat, Utrecht; n. 546).
Of dit boekje hier op zijn chronologische plaats is, weet ik niet.

16. De nieuwe Aesopus ... door M. LEoPoLD
J. B. WOLTERS, 1880.

Te Groningen, bij

Bevat onder meer een aantal Aesopische fabelen.

18. Fabelen van ZEsop, De oudste (sic) fabeldichter. Geillustreerd.
Drie stukjes, het eene met adres; Leeuwarden, Hepkema & van der
Velde, z. j.; de twee andere met adres: Heerenveen: uitgevers-mij Hepkema, z. j.
De twee laatstgenoemde deeltjes vormen n r 72 en 165 der collectie :
Boeken voor jongens en meisjes; het eerstgenoemde behoort tot dezelfde collectie, doen heeft geen nummer. — Het deeltje zonder nummer en n r 72 bevatten een aantal stukjes die min of meer vrij vertaald
zijn uit de Aesopische fabelen; n r 165 bevat er slechts twee (= HALM
308 en 275). — De drie deeltjes, welke ik mij in in 1922 door den boekhandel aangeschaft heb, zijn wel niet een eerste druk. -Mt BRINKMAN'S
Catalogus over 1911-1915 blijkt, dat althans deel 72 en 165 vroeger
verschenen zijn met adres: Leeuw., Hepkema en van der Velde.

V. Alcaeus, 1
1. Aix. 56, 6, 16, 43, 17, in proza vert. door A. VALCICENAERE S. J.
in : Vertaling van e Bloemlezing uit de Grieksche Lierdichters door
A. GEEREBAERT S. I., in : Nouveaux Essais pedagogiques ... Tome V.
Westmalle, Imprimerie de 1'Abbaye Cistercienne, 1912-1913 ; blz. 464.
Genoemd tiidschrift is niet in den handel, doch overdrukjes van
Valckenaere's Vertaling werden in den handel gebracht.

2. Een aantal fragmenten in proza vert. in : Grieksche lyrische dichters en hunne poezie door Prof. Dr. J. ViiRTHEIM ... 1921. Uitg. door de
Mij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam ; blz. 52-60.
3. ALc. 6 en Helena en Thetis, door W. E. J. KUIPER ; — Aanroep
aan Kastoor en Polydeukes en Aix. 44 door ANONVMOS, in: Grieksche
Lyriek door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHVLUS, n. 16, e] ; biz.
39-41.

VI. Alcidamas.
Stukken uit ItEp ' aocptcru6')v vert. door CH. M. VAN DEVENTER, in : De
Kunstwereld, II, Amsterdam, 1895; blz. 324-325.

VII. Anacreon en (Anacreontea) •'
I.

Vert. very:. (ANACR.) 31 en 14 en paraphrase van (ANACR.) 15

(1) Opgave der vertaalde stukjes volgens Anthologia lyrica graeca
ed. HILLER-CRusius. Lipsiae, Teubner, 1911.
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op blz. 37-38, 71-73 en 47-51 van: De vveerliicke liefden tot Roose-mond.
Eensdeels naerghevolght de Griecksche, Latijnsche, ende Franchoysche
Poeten [door JUSTUS DE HARDUYN] . t'Handtvverpen, By Hieronymus
Verdussen ... M.DC.XIII.
Gent.

Herdr.: JUSTUS DE HARDUYN. De weerliicke liefden tot Roosemond (1613) met inleiding en aanteekeningen van Dr. ROBERT
FONCKE ... uitg. door « De Sikkel » to Antwerpen ... MCMXXII;
biz. 48-49, 77-78, 58-59.

2. Griexe Luyt of to de bier-zangen vanden Têischen Anacreon,
Vertaelt door JOHAN DE VRIES... In 's Graven-hage, gedruckt by
de Weduwe van Isaac Bvrghoorn... 1656.
(12), 55 blz. 4to. — 55 stukjes.
Gent, Leiden, Londen.

v. SOMERENS ...
ITyt-spanning der Vernuften ... Tot Nymegen, ter Druckerye van Nicolaes van Hervelt ... 1660 ; blz. 323-332.
3. (ANACR.) 23, 24, 31, 30, 42, 41, 29, 14, 6 en 7 in: J.
Leiden.

Titeluitgaaf : Den tweeden Druck oversien ende verbetert. Tot
Gorinchem, By Cornelis Lever ... 1686.
Groningen, Katwijk.

4. De lierzangen van Anacreon, in Nederduitschen rymtrant
nagevolgt [door P. RABUS] . In 's Gravenhage, By Gysbregt Gazinet... MDCCXVII.
(8), 56, (4) blz. 8vo. — 55 stukjes.
Amst., Haarlem.

5. I. [10] Gezangen ... van Anakreon op Kupido, in : De gestrafte
Kupido door G. KEMPHER. 1724 [zie AUSONIUS n. 2] ; blz. 39-66.
Negen dier stukjes herdrukt in:
II. Anakreons Gezangen; uit het grieksch op aangenaame zang-

wyzen overgebracht, door G. KEMPHER. Te Alkmaar, By Nikolaas Mol... MDCCXXVI.
(32), 262, (6) blz. kl. 8vo. — zoo stukjes.
Amst., den Haag.

Titeluitg. : Tweede druk. Merkelyk verbeetert. t'Amsterdam, By
Jan Kouwe ... [omstr. 1732].
Gent.

6. (ANACR.) 24, 34, 19, 33, 28, 27 b en c door A. P. S. in: Proeve
van Dichtoeffening ... door A. L. F. [= TH. VAN SNAKENBURG] en A.
P. S. [= J. ELIAS Mz.] ... Te Leyden, By De Janssoons vander Aa.
MDCCXXXI ; biz. 253-258.
Brussel, Katwijk.

7. Den Persiaansche Zydewever ... Benevens eenige [= 15] ... Gezangen van Anakreon ... door JACOB CAMPO WEYERMAN. Gedrukt voor
den Autheur ... [omstr. 1740 ?].
Brussel (2 ex.), Gent.

8. 19 stukjes in het exemplaar van het Bilderdijk-Museum van: Mijn
Verlustiging [door W. BILDERDUK] ... Amsterdam. MDCCLXXIX.
In de overige mij bekende exemplaren ontbreken g en, twee of
drie dier stukjes. — 15 zijn herdrukt in : Mijn Verlustiging [door

W. BILDERDIJK]. Te Leyden en Amsterdam, bij C. van Hoogeveen,
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junior ; en de erven van D. Klippink. MDCCLXXXI, dat bovendien (ANACR.) 19 bevat. — (ANACR.) 14, 33 en 53 zijn overgedrukt
op blz. 113-115, 130-131 en 135-137 van BUSER, Liederen, 1836 [zie
n. 16, II]. — (ANACR.) 33 en 14 in: Brieven ... door Mr. RHYNVIS
FEITH. Eerste deel. Amsterdam ... MDCCLXXXIV; blz. 158-160;
in id. Tweede druk, ibid. MDCCLXXXXII; biz. 158-160; en in
Dicht- en prozaische werken van Mr. RH. FRITH. Tweede deel.
Rotterdam ... MDCCCXXIV; blz. 105-106.
Over de cuitgaaf. '779 van Mijn Verlustiging, zie o. a. De Dichtwerken van Bilderdijk. Vijftiende deel. Haarlem, 1859, blz. 418, en: Bilderdijk. Zijn leven en zijne werken, door Dr. R. A. KOLLEWIJN. Deel I.
Amsterdam, 1891; blz. 97 vlg. — Mij zijn acht exemplaren in handen
gekomen : Gent (B L. 2026,4), Amst. (235 D 17), Amst. (Kunstz. U III 8),
Amst. Ak. (Klinkert, 17), Amst. Bild. Museum, Haarlem, Leiden
(1023 F 28), Parijs (Vi 2048). Het exemplaar Amst. 235 D 17 is gelijk aan
dat der stedelijke bibilot.iieek van Haarlem; voor het overige zijn alle
underling verschillend.

9. (ANACR.) 24 in: Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet ... uitgegeeven door [G. BRENDER A BRAND'S]. Eerste deel. Te Amsterdam,
By C. Groenewoud ... 1781 ; blz. 355. — (ANAcR.) 27 b en c en 43 door
E.S.I.D.T.T.F., ibid. Tweede deel, ibid., MDCCLXXXII; blz. 93-94. —
(ANACR.) 31 en 22 door J. C. V. A. ibid. blz. 347-348. — (ANAcR.) 27 a
door J. C. V. A. ibid. Derde deel, ib. MDCCLXXXII, blz. 80. — (ANACR.)
34 door GENEROSE, ibid. blz. 248. — (ANACR.) 23 door J. C. v. A. ibid.
Vyfde deel. MDCCLXXXIII ; blz. 243.
Nijmegen T.

10. (ANACR.) 32 en 25 in: Bloemtjens [door W. BILDERDIJK]. Te
Amsterdam, by Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCLXXXV; blz. 79-81
en 85-86.
(ANACR.) 32 (= De Krekel) opgenomen in vele bloemlezingen.
11. (ANACR.) 30 en 14 in : Gedichten van PIETER NIEUWLAND. Te
Amsterdam, By P. d. Hengst. MDCCLXXXVIII; blz. 72-75.
Herdr.: Bloemlezing uit de beste schriften der Nederlandsche
dichters van de 13 de tot en met de 18° eeuw. Door L. G. VisSCHER. III' deel. Breda, By W. van Bergen en Comp., 1822 ; blz.
260-262. — Gedichten en Redevoeringen van PIETER NIEUWLAND.
Te Amsterdam, bij ten Brink & de Vries. MDCCCXXIV; blz.
21-23. — Liederen, door BUSER, 1836 [zie n. 16, II] ; blz. 103-104.
en 111-113. — (ANACR.) 14 (= Het Duifje van Anakreon) in zeer
vele bloemlezingen, — in : Brieven van RH. FEITH, V, Amst.
1790 ; blz. 97-99 ; — in: Waerheid en Licht ... door Doct. Prof. J.
DE JoNGHE ... Lier, 1857; biz. 279; in : Leeskabinet ... Voor 1865.
III. Amst.; blz. 15; enz.
12. (ANACR.) 31, in : Ernst en Boert voor de XIXe Eeuw ... voor den
jaare 1803 [door AREND FOKKE SimoNsz.] Te Amsterdam, bij W. van
Vliet en J. van der Hey ; blz. 103-104.
Titeluitg.: Id. voor den jaare 1807 ... Te Amsterdam, bij A. B.
Sakkes.
13. (ANACR.) 50, 24, 25, 29, 49 door E. J. B. SCHONCK, in : Kleine
Dichterlijke Handschriften. Negentiende Schakeering. Te Amsteldam,
by Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCCVII; blz. 59-62.
Flerdr.: Id. Nieuwe beknopte uitgave. Vijfde deel. Te Amsterdam, bij Schalekamp en van de Grampel. MDCCCXXV ; blz.
219-222.

14. Liederen van Anakreon en Treurzang van Moschus bij den
dood van herder Bion... in de oorspronglijke maat, in het Neder-
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duitsch gebragt door M r G. DORN SEIFFEN... Amsterdam bij J. S.
Van Esveldt-Holtrop... 1809.
XXIV, 95 blz. kl. 8vo. — 40 stukjes van

ANACR.

en (ANACR.).

Brussel G., Amst, I., Nijmegen J.

15. Anakreon's Gezangen, In Nederlandsche vers-maat overgebragt, door M r J. H. HOEUFFT. Te Breda, bij W. van Bergen
en Comp. 1816.
XVI, 78 blz. 8vo. — 61 stukjes,

Brussel G., Gent, --mst. I.
Herdr.: (ANACR.) 23, 24 en 31, in: Buphonia. Derde deel.
Utrecht, 1816; blz. 837-840; — (ANACR.) 12 en 7, in: Letterkundig
Magazijn, van wetenschap, kunst en smaak. Voor het jaar 1821.
Eerste stuk. Amst. ; blz. 558.
16. I. (ANACR.) 35, 2 a, 26 a, 18, 17 en 23 in : Dichter1ijke Verrukkingen
mijner jeugd ... door JAKOB THE0D00R BUSER ... Te Ypre, Bij AnnoyVandevyv er ... MDCCCXVI ; blz. 45-46 en 81-84.
Gent Ac.

Het l e, 20, .ie en 5 e dier stukjes herdrukt in:
II. Liederen van Anakreon en Saffo. Uit het oorspronkelijk in
nederduitsche verzen gevolgd... benevens eenige losse dichtstukjes : door JACOB THEODOOR BUSER... Te Zwolle, bij J. J. Tijl,
1836.
VIII, 154 blz. 8vo. — 50 stukjes Uit ANACR. en (ANACR,). Blz. 98 en
1o6 v1g, een tweede vertaling van (ANAcR.) 23 en 42.
Amst, I., Leiden.

Vier vertalingen overgenomen in : De Vriend des Vaderlands ...
Elfde deel. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon.
1837; blz. 396-402.
Utrecht.

17. (ANACR.) 21, 3, 30 in : Schoonheden nit Grieksche Dichters vertaald door Mr G. DORN SEIPIDEN. Te Amsterdam, bij Johannes van der
Hey. MDCCCXXI ; blz. 27-29.
Brusse& G.

18. Anacreontische Zangen, gevolgd van eenige losse dichtstukjes, door W. R. VAN HoRvELL. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1832 .
58, (2) blz. 8vo.
Letden,

19. ANACR. 32, (ANACR.) 43 (2 maal), 12, 5 en 49 vert. door X in : Mi-

nerva. Maandschrift voor studenten. C1310CCCXXXV-CIDIOCCCXXXVI.
Mengelwerk. Amsterdam, R. Croese.
Leiden.

20. (ANACR.) 23, 24, 30 en 42 door FRIESEMAN, in : Liederen van
Anakreon ... door J. Tn. BUSER, 1836 [zie n. 16, II], blz. 98-103 en
107-108.
21. I. A. (ANACR.) 49 en 46 door T[EN] K[ATE]; 5 en 21 door v. D.
B[ERGH] in : Ochtend-Schemering. Mengelingen van het letterlievend
genootschap : Oefening kweekt kennis. Gedrukt to 's Gravenhage by
Gebroeders Giunta d'Albani. 1836; blz. 190-192.
Katwijk.
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B. (ANACR.) 23, 26 a en 12 door TEEN K[ATE] ; 22 en 2 a door S. J_
VAN DEN BERGH in: Ochtend-Schemering. Nieuwe Mengelingen van id..
's Gra\ enhage

Gebroeders Giunta d'Albani. 1837; blz. 27-30.
Katwtj

A en B herdrukt in:

II. Oden van Anakreon, door J. J. L. TEN KATE en S. J. VAN
Boekeren. MDCCCXXXVII

DEN BERGH... Te Groningen, by W. van
(16), 96 blz. El. 8vo. - 46 stukjcs.
Jirussel G.

22. (ANACR.) 23, 24 en 7 in proza vert. in : De Vriend des Vaderlands, XI, 1837 [zie n. 16, II] ; blz. 396-402.
23. (ANACR.) 30, 9 en 27 a (Proeve eener nieuwe vertaling) door
Dr. J. Tn. BiiSER, in : De Recensent ... 1857. Mengelwerk. Tweede
stuk. Amsterdam ; blz. 617-619.
24. (ANACR.) 31, in proza vert. door I. D. I. [= J. DE JoNGHE], in:
Waerheid en Licht ... Lier, 1857; blz. 278-279.
25. (ANACR.) 14 en 7 door J. WOUTERSZ. in : De Vlaemsche School ...
Derde Jaergang. Antwerpen ... 1857 ; blz. 24.
26. Elf stick jes, waaronder (ANACR.) 9 tweemaal, in: PRUDENS VAN
DUYSE ' S Nagelaten Gedichten
Roeselare, De Seyn Verhougstraete
1884. Achtste deel ; blz. 5-17.
27. (ANACR.) 49 en 25 door S- E-, in : Nederland, 1860, III. Amsterdam ; blz. 158-160.
28. (ANACR.) 49 en 32 door EMANUEL HIEL, in: De Vlaamsche Kunstbode. 2de Jrg. Antwerpen ... 1872; blz. 63-64.
29. ANACR. 45, 45a, 70, 32 en (ANACR.) 31, in : Letterkunde der Grieken en Romeinen door Dr. A. H. G. P. VAN DEN ES. Tweede
uitgave.
Te Groningen,
J. B. Wolters, 1877 ; blz. 35-36.
Herdi-.: Id. Delde uitgave. Ibid. 1893; blz. 35-36.
30. (ANACR.) 31 en 30 door A. H. BROENS, in: De NederlandscheSpectator, 1877; blz. 127.
31. I. (ANACR ) 21 en 23, door Mr. C. VOSMAER, in Kunstkroniek
Nieuwe Serie. 18 0 jrg. Leiden ... 1877; blz. 66.
Herdr.: a) Vogels van diverse pluimage. Gedichten door Mr.
C. VOSNIVR. Leiden, A. W. Sijthoff. 1879; blz. 116-117.
b)in II.
II. (A.NACR .) 21, 43, 23, in: Gedichten door Mr. C. VOSMAER. Ibid.
L1887]; blz. 37-38.
32. (ANACR.) 31, 33, 9 en 32 door STEVEN STEURS in: T. L. G. De
Heremans'. Zonen. 1885-1897. Letterkundige bundel. Gent, Drukkerij
A. Siffer. 1897; blz. 176-178.
33. (ANACR.) 31 door Dr. H. N. V[ELDHUIS], in: De Katholiek, 122e
deel, 1902; bic:. 102-103.
34. (ANACR.) 33, 31 en 32 door M. WENKE in : De Beweging, 1911,

III, blz. 189-191.

35. ANACR. 1, 32, 45-45a en (ANACR.) 7, 8, 14, 21, 31, 32, 44 door
A. VALCKENAERF, S. J. in: Nouv. Essais Ped, V, 1912-13 [zie ALCAEUS
n. 1]; blz. 465-466 en 502-503.
36. (ANACR.) 15, door I). H. ; 24 en 32 door PERIDINOS in : Rostra
Gvmnasiorum. 9e jaargang (1916-1917) ; blz. 6 en 45.
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37. (ANACR.) 14, 20, 21, ANACR. 70 en eenige fragmenten, vert. door
W. J. W. KOSTER in : Minerva. Algemeen Nederl. Studenten-weekblad.
44e jaargang [1918-19] ; blz. 64-66 en 72-74.
38. (ANACR.) 33, 31 en 32 in : Poezie in Europa. Vertaalde Gedichten
door ALBERT ViRwEv ... Amsterdam, W. Versluys' U. M., 1920; blz.
154-157.
39. ANACR. 2, 9, 19, 70 en eenige kleinere fragmenten in proza vert.
in : Grieksche lyrische dichters, door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS,
n. 2] ; blz. 124-130.
40. ANACR. 9, door ANONYMOS ; ANACR. 70 en 32 door W. E. J.
KuirER, en (ANACR.) 31 [door W. E. J. KUIPER ?] , in: Grieksche Lyriek
door W. E. J. KITIPER, 1923 [zie AESCHYLUS n. 16, e] ; blz. 42-43 en
121-122.

VIII. Anaximenes.
ARISTOTELES, n. 1.

IX. Andocides.
Bekorte vert. van De Mysteriis 37-42, 48-53 en 61-66 door CH. M.
vAN DEVENTER in: Tweemaandelijksch Tijdschrift Tweede jaargang.
Tweede deel. Amsterdam ... 1896; blz. 416 vlg.
Herdr. in : Dr. CH. M. VAN DEVENTER. Helleensche Studien.
Amsterdam. S. L. van Looy. 1897 ; blz. 73-78.

X. Anthologia Graeca.'
1. AGATHIAS V 287 ; MELEAGER V 139, 141 ; ANON. IX 647 ; MARCUS
ARGENT. V 113; PHILODEMUS V 24 ; RUFINUS V 74, 92 in : J. V. SOMERENS
Uyt-spanning der Vernuften, 1660 (en 1686) [zie ANACREON n. 3].

2. Een aantal epigrainmen in : J. VoLLENHovEs Poezy. Te Amsterdam, By Henrik Boom en de weduwe van Dirk Boom ... MDCLXXXV.
Gent.

Titelnitgaat: Id. ibid. MDCLXXXVI.
Gent, Gent Ac., Nijmegen J.

Vert. van i epigr. opgenomen in : Tooneel van voorname
heidensche deugden en ondeugden uit oude en latere schryveren
en nederduitsche poeten gestoffeert [door JOAN DE HAES], en met
kopere platen gesiert. 2 deelen. Te Rotterdam By Jan Daniel
Benian .. 1724; I, blz. 131-133, 216, 309; II, blz. 49.
Leteen.

3. Een groot aantal epigrammen in : A. MOONENS Poezy. T'Amsterdam en t'Utrecht, By Francois Halma en Willem vande Water .. 1700;
blz. 793-808.
Leuven J.

4. ± 130 stukjes nit de ANTHOL. in: Schoonheden uit Gr. Dichters,
door G. DoRN SEIFFEN. 1821 [zie ANACR. n. 17] ; daaronder:
A GATHI kS, V, 267, 282 ; IX, 442 ; X, 69 ; XI, 365.
(1) Opgave der vertaalde stukken volgens de uitgaaf DiiHNERCOUGNY. Parisiis, Didot. 3 dln. 1871-90.
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ANONYM., XI, 3, 8, 125.
ANTIPATER, V, 3, 30, 420 ; IX, 23.
ARCHIAS MITYL., IX, 111.
ARIPHRON, App. IV, 30.

EucLIDEs, App. VII, 2.
TuETANus AEGYPT., XVI, 388.
LUCIANUS SAMOSAT., IX, 367 ; X, 26.
LITILLIus, X, 122.
MARCUS ARGENTARILT S, V, 89, 118.
MARIANUS, IX, 627 ; XVI, 201.
MELEAGER, V, 143, 144, 151, 152, 163, 168, 171, 177, 178, 215;
IX, 363.
NICARCHUS, XI, 169, 170.
PALLADAs, XI, 378; X, 65.
PAULUS SILENT., V, 230.
PHILIPPus, IX, 290.
RUFINUS, V, 66, 74, 94.
STRATO, XT, 19.
5. De Lente. Naar Meleager door R. BENNINK JANSSONIUS, in: Dichterlijk Mengelwetk. Urigegeven door W. HECKER. Te Groningen bij P.
van Zweeden. 1836 ; blz. 17-18.
6. Dertien stukjes door EDWARD B. KOSTER in: '1 E414 ... V. Leiden,
B. J. Brill. 1895; blz. 356-361.
De Grieksche en de Nederl. verzen tegenover elkander.

Elf dies stukjes (Ned. alleen) herdr. in: Verzamelde Gedichten van EDWARD B. KOSTER. Rotterdam, W. L. Brusse. 1903;
blz. 392-396.
iteluitgaaf : Id. Onveranderde volksuitgaaf. 's Gravenhage, G. A. Kottmann, 1917.
Zes stukjes (Ned. alleen) herdr. in: Gedichten van EDW. B.
KOSTER. Mid voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam [1907];
blz. 227-228.
in: Verz. Ged. 1903 (1917) en Ged. 1907 is bijgevoegd : Meleagers Lentelied.
Meleagers Lentelied en nog 3 stukjes herdr. in : Grieksche
Lyriek door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16, e];
blz. 120-121.
7. Meleager's Lentelied door ANoNvmus, in:1,1,424 VI. 1896-1897
[zie n. 6]; blz. 160-161.
De Grieksche verzen en de metrische vertaling tegenover elkaar.

8. Id. door Dr. H. N. V[ELDHUIS], in : De Katholiek. 122e deel,
1902; blz. 101-102.
9. Meleagros' Lentelied en nog 60 stuks door A. VALCKENAERE S. J.
in: Nouv. essais peel . V, 1912-13 [zie AKAEus, n. 1]; blz. 503-513.

XI. Antiphon van Rhamnus.
1. ANTIPH. I, 14-20 vert. d. CH. M. VAN DEVENTER in : De Kunstwereld, II e jrg. Amsterdam, 1895; blz. 258-259.
2. Fragmenten nit versch. redev. vert. door CH. M. VAN DEVENTER
in: Tweemaandelijksch Tijdschrift, l e jaarg. Deel II. Amsterdam ...
MDCCCXCV; blz. 405-416.
Herdr. in : Pr. CH. M. VAN DEVENTER. Hell. Stud. 1897 [zie
ANDOCIDES] ; blz. 52-65.
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XII. Antiphon de Sophist.
De twee fragmenten van 7re P i EcAli,a s ac,, 1 uitg. in: The Oxyrhynchus
papyri Part XI. London 1915, blz. 95-100, vert. door K. KUIPER in:
Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetensch., Afd. Letterkunde. Deel
53 (serie A) [n. 2]. Amsterdam, 1920 ; blz. 20-23.

XIII. Apollonius van Rhodus.
1. Argon. IV 891-911 vert. door M. CAMPANUS in: Amsterdamsche
Pegas y s ... by een gebracht door vier Liefhebbers t' Amstelredam,
Gedruckt voor Cornelis Willemsz. Blaeu-Laken ... 1627; blz. 15-17.
Brussel.

2. Argon. III 275-316, 451-462, 616-717, 743-819, in: Affodillen van
Mr. W. BiLDERDIJK. Tweede deel. Te Haarlem by Francois Bohn.
MDCCCXIV ; blz. 57-72.
VIII.
3. Arg. III 6-166, 275-298, 743-817 door J. GEEL, in: Mnemosyne
Stub. Te Dordrecht ... 1820; blz. 218-228.

XIV. Appianus.
1. Den Wyt-beroemden Apianus Alexandrinus ... Van de
Oorlogen der Romeynen Vertaelt door NTCOLAES DE GERBoDE.
Tot Rotterdam, by Pieter van Waesberghe ... 1624.
(to), 356 bldn 4to. — Het prooemium is niet, van de fragmentarisch
bewaarde boeken zijn slechts een paar bladzijden vertaald.
Leiden.

2. Bell. Civ. II 149-154, in : Plutarchus. Levens ... door Dr. B. H.
STERINGA KUYPER. Deel II. Gajus Caesar, [1898] [zie PLUTARCHUS n. 26] ;
blz. 137-148.

XV. Archilochus.'
1. ARCH. 1, 2, 5, 9, 19, 53, 62, 71 en het fragm. K',.;1).trct, door A.
VALCKENAERE S. J., in : Nouv. Essais ped. V, 1912-13 [zie ALCARUS,.

n. 1] ; blz. 453-455.
2. Een aantal fra'menten vert. in: Grieksche Letterkunde. Grepen_
uit de Helleensche en Hellenistische perioden. ... door Dr. J. J. G.
ViiRTHEIM Uitg. door de Mij voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam, 1918 ; blz. 78-84.
3. li6ti.ccr.t..., 62 en 55, door W. E. J. KUIPER, en 5 door ANONYMOS,
in : Grieksche Lyriek, door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS,
n. 16, e] ; blz. 28-30.

XVI. Aristophanes.
1. Het grootste gedeelte van De Ridders in verzen vertaald in
geRegister op HUGO DE GROOT ' S Vergelijking der gemeenebesten
(1) Opgave der vertaalde stukjes volgens Anthologia lyrica graeca ed_

HILLER-CRusius. Lipsiae, Tertbner, 1911.
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volgd ... door Athenen onder Cleo, of eene verhandeling over het tooneeldicht van Aristophanes : De Ridders ... door Mr. JOHAN MEIRMAN
Te Haarlem, Bij A. Loosjes, Pz. 1803.
Gent, Amst., Nijmegen.

Ook ajzonderlijii: Athenen onder Cleo, of Verhandeling over
het Tooneel-dicht van Aristophanes : De Ridders. Door Mr. JOHAN
Te Haarlem, bij A. Loosjes. P. Z. MDCCCIII.
MEERMAN
(4), 154 blz. 8vo.
Leuven.

2. Een aantal stukken en stukjes uit De Vrede in proza vertaald
in : Bijzonderheden uit de Schriften der Ouden, getneenzaam voorgesteld
door J. M. HOOGVLIET Te Delft, bij B. Bruins. MDCCCXXXV ; blz.
117-152 : De Vrede [een verhandeling].
3. Ecn aantal stukken uit De Wolken in proza vert. in: De Vriend
des Vaderlands [zie ANACR. 16, II]. Tiende deel ... 1836 ; blz. 280-308 :
Verhandeling over de Wolken van Aristophanes, door J. J. DE GELDER.

4. Proeve eener letterlijke metrische vertaling van Aristophanes. De Wolken. Ploutos... door J. G. H. WOUTERSZ. Antwerpen, J.-B. Van Mol-Van Loy, Kennes en Gerrits. 1856.
XL, 146 blz. 4to.
Gent (H. 2837; op omslag: 1857), Gent Ac. (op omslag:
1857), Antw. (de omslag is bij het binden weggevallen).

Andere ex. met, op den titel, het jaartal 1857.

Leuven II (B 3546; op omslag: 1856), Gent (B L.

2042 3 ; de omslag is bij het binden weggevallen).

5. Lied van den hop in : Vogels van diverse pluimage. Gedichten
door Mr. C. VOSMAER. 1879 [zie ANACR., n. 31] ; blz. 101-102.
Herdr.: Gedichten door Mr. C. VOSMAER [1887] ; blz. 39-40.

6. Ploutos of eerlijke rijkdom... door Dr. A. HALBERSTADT.
Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings [1894].
80 blz. 8vo.

7. De Kikvorschen... door Mr. G. H. BETZ, in : De Tijdspiegel. 1894. Eerste deel. 's Gravenhage... 1894 ; blz. 68-114.
8. De Acharners... door G. H.
blz. 295-329.

BETZ,

ibid. 1897. Tweede deel

9. Plutus., God van den Rijkdom... voor ons Tooneel [in proza]
bewerkt door J. B. KAN, in : Het Leeskabinet. Maandschrift...
Voor 1899. Eerste deel. ; biz. 168-206. Tweede deel...
blz. 43-76.
10. Het Vrouwenparlement overgebracht door Dr. A. HALBERAmsterdam. Cohen zonen. 1900.
(8), 59, (9) blz. 8vo.
11. De Vogels... In de oorspronkelijke versmaat vertaald, door
Dr. H. C. MULLER. Utrecht, Kemink & Zoon... [1901].
(12), 90, (1) blz. 8vo.

STADT.

-330-12. De Ridders... vertaald door Dr. H. C. MULLER. Uitg. door
de Mij voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam [1907].
"5 blz. 8vo. — Op het ex. der Kon. Bibl. in den Haag staat : Tweede

druk; waarom v., er op geplaatst werd, is mij onbekend.

Een uittreksel in : «

1909; blz. 405-410.

Sesam open u ! » ... door L. SimoNs. Ibid.

13. Vele stukken nit de verschillende blijspelen in: Een dichterleven
door J. VAN LEEU\VEN Jr. Leiden, A. W. Sijthoff ... 1909.
14. Bijlage, behoorende bij het Programma van het Gymnasium [van
Amsterdam] voor den cursus 1916-1917. De Kikkers van Aristophanes,
vertaald door Dr. C. DEKNATEL (Fragment) [Amst., Stadsdrukk., 1916].
Vert. in rijmen van Ktkkers, vv. 755-1477.

15. Vogels, vv. 209-266, vertaald door W. J. W. KOSTER, in : Minerva.
Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad. 42 e jaarg. [1916-17] ; blz.
204-205.
16. De Vogels... vertaald door Dr. C.
Swets & Zeitlinger [1917].

DEKNATEL.

Amsterdam,

61 blz. 8vo.

17. De Vrede. In Nederlandsche rijmen overgezet door H. M.
WERTHEim... Amsterdam, Mij voor goede en goedk. lectuur.
1920.
84 blz. 8vo.

XVII. Aristoteles.'
1. De Spreek-kunst van Aristoteles aen Alexander de GroOte...
Uyt het Griecks in het Nederlants vertaelt door M r WILLEM VAN
SCHNEP... Tot Leyden, By Daniel van Gaesreek (sic). A. 1677.
(24), 249, (3) blz. i2mo.
Leiden.

2. Verdeediging der Poeten van Aristoteles ; volgens de fransche
vertalinge, en met de aentekeningen des Heeren DACIER, in : Godgeleerde, Historische, Philosophische ... Vermakelykheden ... Vyfde
stukje ..• T'Amsterdam, By Marten Schagen. 1733 ; blz. 145-158, en:
Zevende Stukje, ibid. 1734; blz. 519-526.
Antw. J.
Ben deel van Poet. 25.
De eerste druk van het Fransche werk is : La Poetique d'Aristote
Traduite en Francois. Avec des remarques [par DAciER]. A Paris, chez
Claude Barbin,... M.DC.XCII.

3. Aristoteles Verhandeling over de Dichtkunst, Uit het oorspronglyk Grieksch in het Nederduitsch vertaald. Waaragter
gevoegd zyn eenige Verhandelingen over de Dichtkunst en het

(1) Bibliographie d'Aristote par Mse SCHWAB. Memoire couronne par
l'Institut de France ... Paris. Welter 1896 (een autographie) vermeldt
slechts : Verhandeling over de dichtkunst, mit (sic) het vorsprunglyk
(2 maal sic) grieksch in het nederduitsch vertaald, door M. C. CURTITTS.

Amsterdam, 1780. (zie n. 3).
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Tooneel der Ouden, door M. C.
Arend Fokke... 1780.

CURTIUS...

Te Amsterdam, By

XVI, 78, 112 blz. 8vo. — De vertaler der Poetica is onbekend. Soros
wordt Bilderdijk genoemd — op welken grond weet ik niet, — soms
ook Curtius, wat op een grove dwaling berust; zie daarover blz. 175.

4. Lofzang aan de Deugd, in : Schoonheden ... door Mr. G. DORN
n. 17] ; blz. 11-13.
5. Polit. II 1-2, in : De Republiek van Plato door Dr. D. BURGER,
1849 [zie PLATO, n. 18], blz. 354-365.
6. Een aantal stukken uit ARIST. in : De Wijsbegeerte voorgesteld
in hare ontwikkeling ... door Dr. A. J. VITRINGA. Eerste deel. Te Arnhem, Bij D. A. Thieme, 1855.
SEMEN. 1821 [zie ANACREON,

7. Aristoteles' Zielkunde... door Dr. J. M.
Wolters, Groningen-Den Haag, 1919.

FRAENKEI,.

Bij J. B.

140 blz. 8vo.

8. Vert. van Hist. Anim. II 11 (gedeelt.), V 31 (id.), IX 29, I 1
(gedeelt.), VI 7 (id.) en de Part. anim. II 16 (gedeelt.) in: Leerboek der
natuurlijke historie door E. REINDERS. Deel II. ibid., 1922 ; blz. 76-97.
9. Bekorte vert. van de Gener. et Corr. II, 2 en begin van 3 door
CH. M. VAN DEVENTER, in : De Gids, 1923, I; blz. 507-508.

XVIII. Arrianus en Epictetea.1
1. Epictetvs Hantboecxken... In nederduytsch ouergesedt deur
M. A. G [ iLus] ... Thanwerpen (sic) by Ian van Waesberge...
1564.
Gent, Leuven, den Haag.
(127) blz. kl. 8vo. — Na het Enchiridion, blz. (88)-(111) : Het derde
deel dees hantboecxkens van EPictetus... dwelck ghenomen is wt de
Griecsche Collectaneen van Ioannes Stobeus [= nagenoeg geheel het
Gnomologium Epicteteum Stobaei, en: Dissert. EPict. fragm. 3; 23 en
24 ed. SCHENKI,] ; blz. (ii3) vlg.: vertalingen uit Secundus [zie SECUNDUS, n. I]. — Over dit boekje van Gillis, zie BOAS, in : Tijdschr. voor
Ned. Taal- en Letterk. XXXVII, 1918, blz. 279-301.

Herdr. : Epictetvs Handt-boexken, ende Cebes Tafereel... T'Amsterdam gedruckt by Cornelis Fransz. Voor Cornelis Dirxzoon
Kool ... 1615.
Gent (2 ex.), Leuven, den Haag, Leiden, Utrecht.
(66) blz. 8vo. — Bevat geen andere vertalingen dan het Enchiridion, met: Het derde deel... 't welckgenomen is uyt de Griexsche
Collectaneen van Ioannes Stobeus, en blz. (45)-(63) een herdruk
der Cebes-vertaling van 1564.

2. *Epictetus Handboeckjen, Cebes Tafereel, Isocratis Vermaninghe aen Demonicum, en Plutarchus van de Opvoedinghe der
Kinderen [door DIRK PIETERSZ PERS] Amst. D. Pers. 1637.
(1) Achter de Epictetus-vertaling van Dr. SCHEURLEER (zie n. 10),
vindt men een bibliographie [door A. J. DE MARE], waarin o. a. Nederl.
vertalingen genoemd worden; zij maakt echter geen aanspraak op volledigheid.

— 332 -335 blz. 48° (sic).
[PAQuoT]. Memoires... gr. 4to. Tome second. Louvain
M.DCC.LXVIII; blz. 304-305). Blijkens de beschrijving bij
Paquot, is de inhoud gelijk in de hcrdrukken.

Herdr.: a) Handt-Boecxken van Epictetus. Cebes Tafereel.
Isocratis Vermaninghe aen Demonicum, en Plvtarchvs Van de
Op-voedinghe der Kinderen. Als oock mede 't Mergh Vande
Nederlantsche Spreeck-woorden : Waer in H. L. Spiegels Byspraacks-Almanack ... t' Amsterdam. Voor Ioost Hartgers [1644].
Gent
(2), 162, (1), (5o), 58 blz. 121310. - Blz. 3-53: Handt-boecxken van
Epictetvs; blz. 54-79 : Het tafereel van Cebes den Thebaen; blz.
82-1o5: Onderwijsingen van EPictetvs, Wt het Griecx van Stobceus ende ander versamelt, vertaald volgens de vaak gedrukte
verzameling der Apophthegmata van Nic. Blancardus (Boas, in:
Het Boek, 1916, 233, n. 3); blz. 106-107: vertalingen nit Secundus
[zie SEcuNDus, n. 2] ; blz. 113-126: Isocratis vermaninghe aen Demonicum; blz. 1i,,-130: Isocratis leven [1-38] soo 't Plutarchus beschreven heeft; blz. 131-158: Plutarchi Gulden-Boeck; van de Opvoedinge en onderwijsinge der Kinderen.
b)

t' Amsterdam, B y Jacobus van den Bergh ... 1660.
(2), 2 1 8, (124) blz. 12M0.
•
Gent (2 ex.), Scheurleer, Amst.

3. Uittreksels uit Enchiridion en Dissert. Epict. fragm. 18 en 20
sin: Stoische Leeringen ... door FR. VAN VOORT, 1649 [zie SENECA,
n. 15] ; blz. 450-470.

4. Epiktetus Redenen [ = Dissert. J... ; Met des zelfs Hant-boek, en Onderwijzingen [ ---- 120 fragm. ] : Cebes Tafereel ; En
zedige gedachten van M. Aurelius Antoninus... A lies door J. H.
GLAzEmAKER Vertaalt. t' Amsterdam, Gedrukt by Tymon Houthaak, Voor Jan Rieuwertsz... 1658.
(10), 531, 175 blz. kl. 8vo.
Gent, Scheurleer, Amst., Leiden.

5. Zes paragraafjes a Over-geset uyt P_;picteti handt-boeckje » in:
HENR. BRuNOs Mengel-Moes, Van verscheyde Gedichten ... Tot Ley-den, By Salomon Wagenaer, 1666 ; blz. 97-103.
Brussel, Katwijk.

6. [13] Fragmenten, uit Epictetus ... in: Mengelwerk. VIII. Stukje.
[onder de zinspreuk :] Tendimus ad Clestem patriam [door W. E.
`DE PERPONCHER] Te Utrecht, By de Wed. J. van Schoonhoven.
M.DCC.L5(XXVI; blz. 113-119.
Leiden, Maastr. J.

7. Epict. Diss. I, 13 en 14 in : Vaderlandsche Letteroefeningen ...
Tweede stuk. Voor 1836. Mengelwerk. Te Amsterdam, bij G. S. Leene-man van der Kroe en J. W. Yntema. 1836 ; blz. 410-412.

8. Zedekundig Handboekje van Epictetus... door Dr. D.
Jr. Amsterdam, P. N. van Kampen, 1850.

BUR-

-GER,

XII, 64 blz. kl. 8vo.

9. Handboekje der Moraal [vert. door?] in : Stoische Wijsheid... uitgegeven door J. H. LEOPOLD. Rotterdam, W. L. Brusse,
f 19041 ; blz. 1-34.
Herdr.: a) Stoische Wijsheid ... Tweede vermeerderde druk.
Rotterdam, W. L. & J. Brusse [1907] ; blz. 1-29.
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b) Id. [3e dr.] ibid. [1916]; blz. 1-31.

10. Enchiridion. Zedekundig Handhoekje van Epictetus. Vertaald... door Dr. D. F. SCHEURLEER. 's Gravenhage. Martinus
Nijhoff. 1915.
XVI, 277 blz. dwars-8vo. — Vertaling van het Enchiridion en 177
fragmenten uit Dissert. EJ'ict. fragm. en Gnomologium Epict. Stobaei.

Herdr.: a) Ibid. 1917.
XVI, 277 blz. dwars-8vo.

b) Ibid. 1919.
XVI, 277 blz. dwars-8vo.

XIX. M. Aurelius Antoninus.'
I. Zedige Gedachten, door GLAZEMAKER, 1658 [zie
n. 4].

ARRIANUS,

2. I. Keizer Marcus Aurelius tot zichzelven. Vertaald door J. H.
Het vijfde boek, in : De XXe Eeuw, IXe jrg. -(MCMIII), Deel
III, blz. 336-347.
Herdr. in II.
II. Marcus Aurelius tot zich zelven ; Boek V en IX, vert. door J.
H. LEoPoLD, in: Stolsche Wijsheid, 1904 [zie ARRIANUS, n. 9] ; biz.
35-70.
Herdr. in III.
III. Id. Boek V, IX en XI, vert. door J. H. LEOPOLD, in: Stoische
Wijsheid, 2 e dr., 1907; blz. 31-75.
Herdr. in: Id. 3 e dr., 1916; blz. 32-80.
LEOPOLD.

XX. Bacchylides,
1. Fragm. 4 en 20 in : Schoonheden ... door G. DORN SEIPEF,N, 1821

Lzie ANACR., 11. 17] ; blz. 17 - 18.
2. V 13-33, III, XII 79-95, V 37-49, XVI, XVII, door J. ViiRTHEIM in:
De Gids, 1906, I, deel; b/z. 328-340.
3. Fragm. 4, V 16-30, XVII, XVI 74-132 door A. VALCKENAERE S. J.,
in : Nouv. Essais ped. V, 1912-13 [zie ALcuus, n. 1]; blz. 498-500.
4. Theseus en Minos, door W. E. J. KUIPER in : Groot Nederland,
1920, I; blz. 205-207.
5. Id. door EDW. B. KOSTER in: Onze Eeuw, 1920, II, blz. 118-122.
Herdr.: Ver van 't Gewoel. Gedichten door EDWARD B. KosTER.
's_Gravenhage, N. V. Electrische Drukkerij « Luctor et emergo ».
1922; blz. 88-91.
6. De komst van Theseus to Athene ... door EDWARD B. KOSTER, in:
Onze Eeuw, 1920, III; blz. 363-365.
Herdr.: Ver van 't Gewoel [zie n. 5] ; blz. 91-92.
(1) J. WieKHAm LEGG, A bibliography of the thoughts of Marcus
Aurelius Antoninus ... London : reprinted ... 1910, vermeldt allerlei vertalingen, ook Noorsche, S paansche, enz., doch geen Nederlandsche.
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7. XII, III en XVI gedeeltelijk in proza vertaald in: Gr. lyrische
dichters door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS, 11. 2] ; blz. 243-252.
8. V in : Ver van 't Gewoel ... door EDW. B. KOSTER [zie n. 5] ; blz.
83-87.
Herdr.: Nieuwe Gids, 1922, II ; blz. 839-844.
9. XVI door W. B. J. KUIPER, in : Grieksche Lyriek door W. E. J.
KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16, e] ; blz. 65-68.

XXI. Bion,
1. Bions Lykzan.gh op Adonis, door J. V. BROEICHUIZ4N, in : Nieuwe
Verzameling van nederduitsche mengeldichten. Te Amsterdam, By
Willem Barents ... MDCCXXVII; blz. 188-192.
Brussel, Gent, Nijmegen I.

Herdr.: J. VAN BROEKHUIZEN 'S Nederlandsche Gedichten uitgegeven .. door D r R. A. KOLLEWIJN. Amersfoort, A. M. Slothrmwer
[1883] ; biz. 58-62.
2. Adonis grafmaal of jaarlijksche lijkfeest ... Alhier hoofdzaaklijk
gevolgd [door R : MoNTA], Haar de ... Hoogduitsche opgaave, welke,
dddrvan, to vinden is, bij den heere Ramler ; in zijne vertaaling der
Fransche \Verken van den heere Batteux. Z. pl. [1776].
16 blz. 8vo.

den Haag.

3. I 62-86 1 in. Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen ...
door Mr. HIERONYMUS VAN ALPHEN... Tweede deel... Te Utregt, bij G. T.
van Paddenburg enz. MDCCLXXX ; biz. 218-219.
Gent Ac., A,nst.

Herdr. in: Brieven ... door RH. FRITH, I, 1784 [zie ANACREON,
n. 8], blz. 161-162; in id. 2e druk, 1792; blz. 161-162; en in Dicht
en proz. werken van RH. FEITH, 2e d., 1824; blz. 107.
4. Lykzang over Adonis, in : Dichtlievende Mengelingen, door den
uitgeever ... Te Amsterdam, By Arend Fokke, Simonsz. MDCCLXXXIII;
blz. 91-100.
Vert. van vv. 35-46 en 60-79 overgenomen in: De verscheidene
tijdperken des menschelijken levens ... door AREND FOKKE SIMONSZ
••• Te Amsterdam, By Arend Fokke Simonsz. MDCCLXXXVI;
blz. 283 en 286-287 en : Verzameling der Werken.4 van A. FOKKE,
SIMONSZ. Ferste deel. Te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren.
MDCCCXXX; blz. 254 en 257-258.
5. XII, IX en VIII in : Anakreontische Offerhanden op het outer van
Liefde en Deugd [door J. P. KLEVN]. Te Amsteldam, bij P. G. en
N. Geysbeek ... [1794] ; biz. 75-83.
Leiden

proza vertaald door J. P. KLEYN.
Door Kleyn zelf genoemd in Mnemosyne, IV° Stuk, 1817;
blz. 31.
Gedeeltelijk herdrukt in: Mnemosyne, l ye Stuk. Te Dordrecht
1817; blz. 31-34.

6. *Lijkdicht van Adonis, in

7. Bions Lijkzang, op Adonis, door V. A. in : Boekzaal der geleerde
wereld ... Voor Januari 1814. Te Amsterdam ... MDCCCXIV ; blz. 77-80.

(1) Opgave volgens uitg. AMEIS. Parisiis, Didot, 1862.

-335-8. Treurzang op Adonis, in : Gedichten van Mr J. VAN LENNEP. Te
Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1VIDCCCXXVII; blz. 26-31.
9. VII, X, XI, XIII door IRNEH in "EAA,24 ... VI. Leiden, E. J. Brill.
1896-1897; blz. 156-157.

XXII. Callimachus.1
1. I. Hymn. VI en IV door BILDERDIJK, in : Kleine Dichterlijke Handschriften [zie ANACREON, n. 13]. Zesde Schak., MDCCXCIII; blz. 81-92,
en Negende Schak., MDCCXCVI; blz. 113-131.
Herdr. in III, en in : Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe uitg. Eerste
deel.. MDCCCXXIII ; blz. 216-239.
II. Hymn. II en Ill -in: Nieuwe Mengelingen door Mr. WIu,EM BILDERDIJK. Tweede deel. Te Amsterdam, by J. W. Yntema en Comp. 1806 ;
blz. 147-173.
Herdr. in III.

III. Kallimachus Lofzangen, door Mr. WILLEm BILDERDIJK.
Te Amsterdam, by P. J. Uylenbroek en J. W. Yntema en Comp.
MDCCCVIII.
XVI, 120 blz. 8vo. .z- De zes lofzangen en 22 epigr.

2. Hymn. I, III en VI metrisch vent. door WILI,Em KLoos in : De
Nieuwe Gids, 1919, II, blz. 459-462, 810-816, 963-966.

XXIII. Callinus,
I. CALL. 1. door J. C. D[E] L[ANNOY] in: Proeven van poetische
Mengelstoffen, door 'het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk :
Kunstliefde spaart geen vlijt ... [Tweede deel]. Te Leyden, By C. van
Hoogeveen, Junior. AIDCCI,XXIV; biz. 193-194.
Herd?. in : I)ichtkundige Werken, van JULIANA CORNELIA Baronesse DE LANNOY. Te Leyden, Bij Abraham en Jan Honkoop.
MDCCLXXX ; biz. 163-164.
2. Id. in : Tyrteus Krijgszangen [door W. BILDERDIJK], 1787 [zie
TYRTAEUS, n. 2] ; biz. (10-11).
Herdr.: Poesies militaires ... 1835; blz. 179-181.
3. Id. in : Schoonheden ... door G. DORN SEIPPEN, 1821 [zie ANA- .
CRFON, n. 17] ; blz. 7-8.
4. Id. in : Letterkunde der Grieken en Romeinen door VAN DEN Es,
2 e uitg., 1877 [zie ANACR., n. 29]; blz. 22.
Herdr.: Id. 3e uitg. 1893; blz. 22.
5. Id. door J. B. KAN in : Nederland-Lombok. Uitgave F. B. van
Ditmar. Rotterdam [1894] ; blz. (8).
6. Id. in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MULLER. ' Utrecht.
P. den Boer. 1908; blz. 45.
7. Id. door A. VALCKENAERE S. J., in: Nouv. Essais ped. V, 1912-13
[zie ALCAEUS, n. 1]; blz. 453.
(1) Opgave der vertaalde stukken volgens : Callimachi hymni et
epigr. tertium ed. UD. DE WILAMOWM-MOELLENDORP. Berolini, Weidmann,
1907.
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XXIV. Cebes.'
1. Cebetis des Thebaenschen Philosoophs Tafereel... [door
M. A. GILLis]. Thantwerpen by Ian van VVaesberghe... 1564.
(47) blz. kl. 8vo.
Gent, den Haag.
Herdr.: Amst. 1615 [zie ARRIANUS, n. 1].

2. Cebetis, des Thebaenschen Philosoofs Tafereel... in onse
suyvere Neder-duytsche Tale in Rijm ghestelt, door ISAAC VANDER SLVYS. Tot Rotterdam ,Voor Felix van Sambix... 1613.
(94) blz. kl. 8vo.
Gent, Amst. Ak.

3. Cebes Tafereel door PERs, 1637 [zie

ARRIANUS,

Herdr.: 1644 en 1660.
4. Ilittreksels in : Stoische Leeringen ... door
[zie SENECA, n. 15] ; blz. 470-474.

5. Cebes Tafereel door

GLAZEMAKER,

n. 2].

FR VAN VOORT, 1649

1658 [zie

ARRIANUS

n. 4].

Herdr.: Stoische Philosophie Ontrent het Leven ... De tweede
Druck. Verrijkt met het Tafereel van Cebes de Thebaan. t'Amsterdam, By Abraham Schuurman ... 1684.
Amst.
(381, 122, 32 blz. 121110. - Cebes staat op de laatste 32 blz.
Stoische Philosophie, voor de eerste maal verschenen te Amsterdam in 1651 (een ex. op de Kon. Bibl. te Brussel), is de vertaling van : La philosoPhie morale des Stoiques door GUILLAUME DU
VAIR, een werkje, dat in de eerste helft der XVII. eeuw dikwijls
herdrukt werd (zie RENE RADouANT,Recherches bibliograPhiques
sur G. du Vair, in: Revue d'histoire litteraire de la France, VI,
1899, blz. 72-92).

6. Het tafereel van Cebes den Thebaen... door D.
Te Dordregt... 1683.
(2), 25 blz. 8vo. — Vertaling in verzen.

VAN HooG-

STRAETEN.

Leiden.

Herdr.: D. VAN HOOGSTRATENS Gedichten. t'Amsterdam, Gedrukt
by Jacobus van Hardenberg ... 1696; blz. 366-391.
Gent.

Titeluitg.: Id. ib. 1697.
Leiden.

7. Tafereel van Cebes den Thebaen, in : H. L. SPIEGHELS
Hertspieghel en andere Zedeschriften, Met verscheidene nooit
gedrukte stukken verrijkt... door P. VLAMING... t'Amsterdam,
By Andries van Damme, MDCCXXIII ; blz • 321-351.
De Cebes-vertaling is van P. VLAMING.
Brussel, Nijmegen I., Katwijk.
Titelvitg.: a) t'Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCXXX.
Nijmegen J. (2 ex.)

(1) Dr. M. Bo gs, De Nederlandsche Cebes-literatuur (Het Bock, 1918,
biz. 11-28) noemt reeds alle onderstaande vertalingen, behalve n. 4 en
een drietal titeluitgaven.
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b) Te Amsteldam, By Gerardus Lequien, Junior ... 1764.
Kortrijk, Amst.

8. Levens-tafereel van Cebes den Thebaner, Uit het Grieks
Ondigt in Neerlands Digtmaat overgezet, Met breedvoerige...
Uitleggingen ; Als ook nog met zeven byzondere bygevoegde
Verhandelingen verrykt. Met een nienwe afbeeldinge van Lysis
Tafereel en andere kopere Plaaten verciert, Door GERHARDUS
OUTHOF... t'Amsterdam, * By Pieter de Coup, MDCCXXVII.
(16), 40, 260, 270 blz. 8vo.
Mus. Boll., Brussel.

9. Leevens-Tafereel van Cebes den Thebaner... Door G. C.
S[PAAN]. Te Utrecht, By J. C. ten Bosch... 1801.
39 blz. 8vo.

Leiden.

Titeluitg.: 2de Uitgaaf. Te Utrecht, Bij S. Alter .. 1808.
den Haag.

XXV. Chariton.
*De lief de van Chaereas en Kallirrhoe, of de Wraak van Afrodite. Roman nit het Grieksch van Chariton nit Afrodisias, vertaald door A. DE MIEvILLE. Amsterdam, .Moransard, 1907.
Gerecenseerd in: De TijdsPiegel, 1908, I, blz. 453. — Genoemd in BRINKMAN'S Catalogus voor 1901-1910.

XXVI. Cleanthes.
1. 't Gebed van Kleanthes [door W. BILDERDIJK] in: Kleine Dicht.
liandschr. [zie ANACREON, n. 13], Agtste Schak. MDCCXCV; blz. 70-72.
Stoicorum veterum fragmenta collegit JOANNES AB ARNIM, Vol. I.
Lipsiae, MCMV; blz. 121-123.

Herdr.: a) Verspreide Gedichten van W. BILDERDIJK [zie HOMERUS, n. 14, I], Eerste deel ... MDCCCIX ; blz. 91-93.
b) Kleine Dicht. Handschr. Nieuwe uitg. Zesde deel,
.
MDCCCXXVII ; blz. 371-373.
2. Id. door IJ. v. IL in: Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, van
wetenschap, kunst en smaak. Agtsten deels tweede stuk. Te Amsteldam,
bij 1VIartinus de Bruijn ... MDCCCIV ; blz. 287-288.
3. Id. in proza vertaald door M. SIEGENBEEK in : Redevoeringen en
Dichtstukken van JAKOBUS KANTEI,AAR ... Te Haarlem, bij de Erven
Francois Bohn, MDCCCXXVI; blz. 339-344.

XXVII. Democritus.
De gulden zinsneden van Democrates, in : De . gulden verzen van
Pythagoras ... (zie PYTHAGORAS, n. 3], 1911; blz. 23-30.
Vertaling van ae gulden spreuken van Democritus (H. DIELS, Die
Fragmenta der Vorsokratiker, 3. Aufl.; 2. Bd. 1912; blz. 72-83).

Herdr. in: Id. 1921, blz. 16=20.
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XXVIII.

Demophilus,

De Pythagoreesche zinsneden van Demophilus en , De gelijkenissen
van Demophilus in: De gulden verzen van Pythagoras ... [zie PYTHACOR
n. 3] 1911; blz. 31-37 en 38-44.
Vert. van DemoPhili sententiae Pythagoricae en DemoPhili similitudines (Fragm. philos. gr. ed. MULLACH [tom. I]. Parisiis, 1875; blz. 497-

499 en 485-487).

Herdr. in: Id. 1921, blz. 21-25 en 26-30.

XXIX. Demosthenes.'
1. De eerste retie, door Demosthenes, Gedaen tot die van
Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen Tijd en Staatszaaken [door GOVARD BID11,00 . Z. pt. [ca 1691].
8 blz. 4to. Vert. der l e Olynth. redevoering. Blz. 2 staat de sleutel
voor de toepassing c, Demosthenes, een gded Hollander, spreekende
over den Oorlog met de Franschen; — Athene, Holland; Atheniensers,
Hollanders; of Amsterdam en des zelfs ingezetene, in het bizonder; —
PhiliPPus, den tegenwoordigen Koning van Vrankrijk. — Olynthus,
Philipsburg....
Gent ,-vtleulman 6567), *Utrecht.

Andere druk: Z. pi. [ca 1691].
12 biz. 4to.

Gent (Tiele 8941), den Haag.

2. De Brie Olynthische Redevoeringen... door JAN TEN BRINK...
in : Bibliotheek van oude Letterkunde. Eerste deel. Te Amsterdam, bij Jan ten Brink, Gz. MDCCCVIII ; blz. 539-605.
3. Voor de Kroon §§ 168-208 [door M. SIEGENBEEK] in : Museum ...
door MATTHJJS SIEGENBEEK. Derde deel. Te Haarlem, Bij A. Loosjes, P.
Z. MDCCCXIV; blz. 171-192.
4. Benige schoone gezegden van Demosthenes, Vertaald door M r C.
J v. A., in: Mnemosyne lye Stuk. Te Dordrecht ... 1817; blz. 273278.
5. Aanzienlijke stukken uit de redevoering tegen Midias door B.
in : Magazijn voor Wetencchappen Zevende deel. Te Amsterdam, bij
P. Meyer Warnars, 1827; blz. 226-237.
6. Phil. II 1-12 [door M. SIEGENBEEK] in : VoOrleezingen van nederduvtsche proza-stukken [door J. B. DAvID]. Loven, By Vanlinthout en
Vandenzande. 1833 ; blz. 207-210.
Waarschijnlijk is die vertaling reeds vroeger gedrukt.

Herdr.: a) Id. *2e uitg., ibid. 1839.
b) Id. Derde uitgaef ... ibid. 1845; blz. 182-185.
7. De cor. §§ 169-172 vent. door S. KARSTEN in: Verslagen en Med.
der Kon. Akad. v. Wet. Afd. Letterk. Derde deel. Amsterdam, 1857;
blz. 40-41.
(1) Geen enkele Nederl. vertaling wordt vermeld in: Literatur der
Philippischen Reden des Demosthenes, op blz. 547-574 van : Des Demosthenes Philippische Reden. Uebersetzt ... von Dr. ALBERT GERARD
13EcKER. Neue Bearb. 2. Th. Halle. 1826; — noch in : Demosthenes als
Staatsbiirger, Redner and Schriftsteller von ID. Erste Abth. Literatur des
Pens. Or edlinburg ti. Leipzig, 1830.
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8. De Redevoering... voor Ctesiphon « wegens de Kroon »...
vertaald... door J. MICHEELS, in : Nederduitsch Maandschrift...
l e jrg. 2' deel. Brussel... 1863 ; blz. 49-70, 113-123, 161-176, 260271 ; Nederduitsch Tijdschrift. 2' jrg. 2' [sic, voor : deel.
Brussel... 1864; biz. 23-55; id. 2° jrg. 2' deel, ib. 1864; blz. 112145 ; 300-314.
9. De Redevoering... voor Ktesiphoon of Over den Kraus....
door D. BURGER. Amersfoort, A. M. Slothouwer. 1886.
II, 125 biz. 8vo.

10. Vier politieke redevoeringen vertaald door A.
S. I. Brussel, N. V. « De Standaard », 1921.

GEEREBAERT

58 blz. 8vo. — Phil. I, 01. I-III.

Herdr.: Tweede druk, ibid., 1923
59 blz. 8vo.

XXX. Dio Chrysostomus.
1. Sterk bekorte vertaling van : De Jager §§ 1-80 door L. FREUND, in:
De Huisvriend lectuur verzameld door J. J. A. GOEVERNEUR. Zeventiende deel. 1859. Te Groningen, bij De Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema ; blz. 177-181.
Id. met adres : Leiden, D. Noothoven van Goor, Z. j.
2. Id. §§ 1-79, in : Honderd jaar geestelijk leven ... door J. J. HARTMAN, 1918 [zie Pumus, n. 7] ; blz. 147-164.
Herdr. in: Honderd jaar... 2e uitg., 1921.

XXXI. Diogenes Laertius.
1. Kort Begrijp van Diogenes Laertius zijnde het Leven, heerlijke
Spreuken, loffelijke Daden, en snedige Antwoorden der oude Philosophen... door P[AscinER] D[E] F[IJNE]. Tot Rotterdam : By Joannes
Nranus... 1655.
(22), 407 blz. 12m0. - Blz. 1-109: een aantal plaatsen uit de vita.
f,hilos; blz. 110-407: Korte uittreksels uit allerlei Gr. en Lat. schrij-

vers.

Leuven II, Nijmegen J.

76-83, 122-135, 139-154 en 16-21 in: Uit den tuin van Epicurus
door J. H. LEOPOLD. W. L. en J. Brusse, Rotterdam [1910] ; blz. 1-19
en 30-32.
Herdr.: Id., ibid. [1920], blz. 1-18 en 29-31.
2. X

XXXII. Dionysius van Halicarnassus.
Lysias 472-477 door CH. M. VAN DEVENTER, in. Tweemaandelijksch
Tijdschrift, Te jrg., Te deel. Amsterdam, MDCCCXCV; blz. 423-424.
Herdr. Cu. M. VAN DE'VENTER, Hell. Studien [zie ANDOCIDES] ;
blz. 27-28.

— 340 —
XXXIII.

Diophantus.

Algebra ; ... Met een Aan-hangh. Vervattende ; de Stel-konstige Boecken Diophanti Alexandrini ; Nu eerst in onze Neer-duitze Taal, vertaalt ... Door FRANS VANDER HUIPS. Tot Heusden, Voor den Autheur
1654.
Brussel, Amst., Leiden.

(4), 158, 7o blz. 8vo. Op den titel werd de naam van v. d. Huips
niet gedrukt, maar werd ruimte opengelaten, waar de schrijver zijn
naam met de pen bijvoegde. Diophantus staat op de 7o blz. achterin.
Vertaald zijn slechts de problemata van het P boek; de oplossing is
geen vertaling. — Volgens BIERENS DE HAAN (zie hoofdst. XXXVI, noot)
bestaat de Aan-hangh ook *afzonderlijk.

Titeluitgaaf : Algebra ;... Met een Aan-hangh. Vervattende ;
't eerste Stel-konstigh Boeck Diophanti Alexandrini... Nu eerst
in onze Nederduitze Taal, vertaalt ... Door FRANS VANDER HUIPS.
t ' Amsterdam, Voor Hendrick Tjercksz. de Vries ... 1661.
Achter de Algebra is een Toe-voegingh (blz. 159-180 en een
errata (2 ongen. blz.) bijgevoegd.

Amst. Leiden.

Zie

XXXIV.

Epictetus.

XXXV.

Epicurus.

ARRIANUS.

Zie DIOGENES LAERTIUS. In Ijit den thin van Epicurus doer J. H.
LEoPoLD [1910], blz. 20-29 en [1920] blz. 19-27 staan verder 70 « uitspraken a ; vgl. Epikurische Spruchsammlung, in Wiener Studien X, 1888,
biz. 191-198.

XXXVI.

Euclides.'

1. De ses eerste boucken Evclidis, Van de beginselen ende fonda-

menten der Geometri ... Door
Ian Bouvvensz ... 1606.
(12), 164 blz. 4to.

IAN PIETERSZOON

Dov... Tot Leyden, By

Amst.

Titeluitg.: Tot Leyden, Voor Ian Iansz. Orlers ... 1607.
Amst.

Herdr.: a) Tot Amsterdam, By Willem Iansz ... 1616.
(14), 220 blz. 8vo.
Amst. (defect), Leiden.
b) Tot Amsterdam By Willem Iansz. Blaeuw ... 1626.

(14), 224 blz. 8vo.
-

Leiden.

(1) Bij het bijeenbrengen dezer lijst Euclides-vertalingen vond ik
eenige hulp in : Bibliographie neerlandaise des ouvrages importants sur
les Sciences mathematiques et physiques par le Dr. D. BIERENS DE HAAN
(Bullettino di Bibliografia 'e di storia delle scienie mat. e fis., XIV-XVI).
Roma, 1881-83, en : P. RICCARDI, Saggio di iena Bibliografia Euclidea
(Mentorie della R. Accad. delle Science dell' 1st. di Bologna. Serie IV,
Tom. VIII-IX ; Ser. V, T. I-III, 1887-93). — In geen der hier opgenoemde
Nederl. Euclides-vertalingen is het bewijs der stellingen nit den ouden
wiskundige vertaald. Dit is trouwens ook het geval met bijna alle mij
bekende overzetting en in vreemde talen.

-
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c) Tot Rotterdam. By de Weduwe van Matthijs Bastiaensz ...
1632.
(16), 225, (3) blz. 8vo.
Gent J., Leuven, Brussel (V. 4885. 8° en V. 4934.
8°), Rott.

d) Tot Rotterdam, By Pieter van Waesberghe ... 1647.
(i6), 220, (2) blz. 8vo.
Brussel, Antw., den Haag.

Id. met adres: Tot Utrecht; By Jan van Waesberge... 1647.
Brussel, Leuven, Rott.

e) Tot Rotterdam, By Abraham van Waesberge ... 1661.
(16), 220, (3) blz. 8vo.
Rott. Leiden.

1) Ibid 1681
(,o), 220, (3) blz. 8vo.

Gent, Rott., Leiden.

g) t' Amsterdam Gedruckt, By Hendrik Boterenbroot ... 1700.
(16), '4,,, (3) blz. 8vo.
Amst.

Titeluitg.: a) Ibid. 1701.
Gent.

f3) Ibid. 1702.
Gent Ac.

2. De propositien vande XV. Boucken der Elementen Euclidis, Overgeset en tsamenghestelt ... Door F. V. SCHOOTEN ... Tot 'Leyden, By
Govert Basson, 1617.
(12), 183 blz. 121110.
den Haag.

Herdr.: t' Amsterdam. By Iacob van Le-est ... 1662.
(8), 243 blz. 12M0.
Amst.

3. De Vijfthien Boecken Evclides. Uyt den Latijnsche spraecke overgeset ,in nederduyts ... Door C. V[AN] N[IF,NRODE] ... Tot Uytrecht. Voor
den Autheur [ca 1630].
232 blz. 8vo.

Amst.

4. Evclides zes eerste Boekken, vande Beginselen der VViskonsten.
In Neerdvyts vertaelt door TACOB VVILLEMSZ : VERROTEN ... En voor
hem gedrukt tot Hamburg, By Volrad Gaubisch, in 't Iaer 1633.
(16), 17-344 blz. 4to.
Leiden.

Titeluitg.: a) ... En voor hem gedrukt tot Hamburg, By Hendrik Werner, in 't Jaer 1638.
Leiden, Maastr., Amst.

b) t' Amsteldam, By Joannes van Ravesteyn ... 1660.
Brussel, Leiden.

5. De Beknopte Lant-Meet-Konst ... Door MATTHEUS VAN NISPEN ...
Tot Dordrecht, Voor Mattheus van Nispen ... 1662.
Blz. 3-40: vertaling van een aantal bepalingen en van 23 (25 van den
druk 1669 af) stellingen uit Boek I, II, III, VI der Elementa.
Leiden 492 G 20 en 693 I 23 (twee verschillende drukken; een van beide is vermoedelijk een nadruk met valsch
adres), van Heurck, Gent, Amst., Maastr.

Herdr.: a) Ibid. 1662 [zie de vorige regels].
b) Den tweeden druck ... Tot Dordrecht, Voor Mattheus van
Nispen ... 1669.
Leiden,
C) Den derden druck ... Ibid. 1689.
Leiden.

- 342 lesten druck ... Tot Dordrecht, By Mattheus de Vries ..

d)
1708.

Gent

e) ... lesten druck ... Ibid. 1744.
Gent, den Haag.

Euclidis Danicus, Bestaende in twee Deelen : Het eerste Deel : Handeldt van de Meetkonstige Werckstucken, begrepen in de ses eerste
Boecken Euclidis :... Door GEORG MOHR. t' Amsterdam, Gedruckt by
Iacob van Velsen voor de Autheur ... 1672.
6.

Bevat blz. 1-22 de vertaling van een vijftigtal « werckstucken
Amst.

D

7. Compendium Euclidis curiosi : Dat is, Meetkonstigh Passer-werck
Te samen gestelt door een Lief-hebber der selver Konst. T'Amsterdam,
By Joannes Janssonius van Waesberge, 1673.

24 blz. 4to. - 32 « Werck-stucken.
Amst., Louden.
8. Euclidis Beginselen
CLAAS JANSZ. VOOGHT t'

der Meetkonst, Vervaat in 15 Boeken ... Door
Amsterdam, By Johannes van Keulen ... 1695.

(26), 671 blz. 4to.

Brussel, Amst.

Titeluitg.: t'Amsterdam, By Gerard van Keulen ... 1717.
Amst.

De ses eerste boeken der beginselen Euclidis .. door HENRICK
COSTS ... Tot Amsterdam, By Henrick en de Weduwe van Dirck Boom,
M.DCC.II.
(8), 356 blz. Amst.
8vo.
9.

Herds.: a) De tweede Druck ... Te Leyden, By Samuel Luchtmans, 1715.
(10), 388 blz. 8vo.
Amst.

b) Den derden Druck ... ibid. 1740.
(10), 435 blz. 8vo.
Leiden.

c) Den Vierden Druk Te Leyden, By Samuel Luchtmans en
Zoonen. 1VIDCCLII.
(16), 492, 106, (6i)mbs ti z. . 8vo.
10. De
WARIUS

ses eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis ... door PIETER
t'Amsterdam, By Joannes Loots ... 1704.
(16), 292 blz. 8vo.
Leiden.

Herdr.: a) Den Tweeden Druk ... ibid. 1717.
(12), 292 blz. 8vo.
Gent J., Leiden, Amst.

b) Den derden Druk
en I. Swigters ... 1735.
(12), 292 blz. 8vo.

T'Amsterdam, By de Wed. J. Loots

Leiden, Amst.

c) Den Vierden Druk T'Amsterdam, By Johannes van Keulen en Zoonen
1763.
(14), 262 blz. 8vo.
Leiden.

Spiegel der Land-meters ... met de noodige Propositien van
1715.
Euclidis ... [door A. NOLLET]. Tot Brugghe. By Paulus Roose
11.

Blz. 26-147: Vert. van een aantal bepalingen en van 67 a Propositien
Gent J.

12. De Beginzelen der geometria of meetkonst, Verhandelende die
voornaamste Propositien der Elementen van Euclides ... door LAMBER-
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TUS FOCKENS ...

Eerste deel ... Te Groningen, Voor den Autheur ...

M.D.CC.XXXVII.
(t6), 279 blz. 8vo. — Vertaling van 145 1 Propositien ) en corollaria.
Amst.

13. Grondbeginzelen der Meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste
boeken met het elfde en twaalfde van Euclides ... door PYBO STEENSTRA
••• Te Leyden, By Samuel en Johannes Luchtmans, MDCCLXIII.
(16), 381 blz. 8vo. — In elk der genoemde boeken zijn een of meer
stellingen weggelaten.

Amst.

Herdr.: a) Tweede druk, ibid.

MDCCLXX.

XXXII, 441 blz. 8vo.

Brussel, Amst.

b) Derde druk, ibid. MDCCLXXIX.
XLIV, 441 blz. 8vo.

Amst. Leiden.

c) Vierde druk, ibid. MDCCLXXXIX.
XLVI, 441 blz. 8vo.

den Haag.

d) Vyfde druk, ibid. MDCCXCVII.
XLVI, 441 blz. 8vo.
Brussel.

e) Zesde druk, ibid. MDCCCIII.
L, 441 blz. 8vo.

Amst.

f) *Zevende druk, overgezien en verbeterd door M. I. S.
Bn yn. 1810.
g) Achtste druk ... Te Leyden, By Samuel en Johannes Luchtmans. 1820.
(4), XXVIII, (8), 544 blz. 8vo.
den Haag.

h) Negende druk ... ibid. 1825.

(40), 543 blz. 8vo.

Amst.

i) Tien.le druk. Te Leyden, Bij S. en J. Luchtmans. 1835.
(4), XXVIII, (8), 543 blz. 8vo.
den Haag.

14. Grondbeginselen der Meetkunde, . vervattende de zes 'eerste, het
elfde en twaalfde boek van Euclides ... Door S. J. DE PUYT ... Te Leyden,
By Murray en Pluygers. MDCCLXXXIV.
XX, 595, XXVIII blz. 8vo.

den Haag.

XXXVII. Euripides,
I. J. v. VONDELS Ifigenie in Tauren... t' Amsterdam, Voor de
weduwe van Abraham de Wees... 1666.
(8), 48 blz. 4to.
Amst. Kr. (2 ex.), Londen.

2. Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe... Verduitscht door J. v. VONDEL... t'Amsterdam, Voor de weduwe van
Abraham de Wees... 1668.
63 biz. 4to.

Amst. Kr. (2 ex.), Londen.

Twee uittreksels in: Tooneel van heidensche deugden en ondeugden door J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2], I, blz.
20-22 en 317-318.
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3. Hippolutos den Kroondrager ... [door JACOB VINCK]. t'Amsterdam,
By Jacob Lescailje ... 1671.
(8), 72 blz. 8vo. — Bevat vertalingen uit EuR. Hop. (zie WORP,
Holt. vertalingen van Gr. treurspelen in de Ir eeuw. Gron. 1882;
blz. 58 vlg.).
Leiden.

4. Phoen. 991-1018 in : J. VOLLENHOVES Poezy, 1685 (en 1686) [zie
ANTHOL. GR. n. 2], blz 600-601.

5. Helena in Egipte ; of de gewaande-ontrouwe getrouw bevonden... door G. KEMPHER. Te Alkmaar, by S. van Hoolwerf...
1737.
(18), 104 blz. 8vo. — Vertaling in verzen.
Leiden.

6. Bekorte proza-vert. van Hec. 521-580 in : Algemeen Magazyn, van
wetenschap, konst en smaak ... Derde deel, eerste stuk. Te Amsterdam,
By d'Erven P. Meyer en G. Warnars. MDCCLXXXVIII ; blz. 346-348.

7. Medea... in jambische verzen gevolgd door N. G. VAN KAMPEN... te Haarlem bij Francois Bohn. MDCCCXI.
XXXII, 96 blz. 8vo.

Enkele plaatsen uit Medea [door J. TEN BRINK] in: Museum
[zie AEscHINEs]. Eerste deel ... MDCCCXII; blz. 135-152.
Herdr. in:
II. Medea... door Mr. JAN TEN BRINK. Te Amsterdam, bij Jan
8.

I.

ten Brink, G. Z. MDCCCXIII.
IV, 112 blz. 8vo. — Vertaling in verzen.

9. Hec. 342-378 en 905-942 door J. KONIJNENBURG in : Letter- en oudheidkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem. Eerste deel. Te Haarlem, Bij A. Loosjes,
Pz. .MDCCCXV; blz. 106-109.
10. Entiele plaatsen nit Hec., in verzen vert. door H. A. HAMAKER,
in : Museum ... [zie AESCHINES]. Vierde deel. MDCCCXVII; blz. 97-105.

11. De Fenicische Vrouwen... door P. CAMPER... Zutphen, bij
H. C. A. Thieme. MDCCCXXIII.
(2), 4, XI,VIII, 140, (2) blz. 8vo. — Vertaling in verzen.
12. De Cykloop... door Mr. WILLEM BILDERDIJK. Te Amsterdam, by ten Brink & de Vries. MDCCCXXVIII.
(10), 48 blz. 8vo. — Vertaling in verzen.
Vert. van vv. 137-196 overgedr. in: De Nederlandsche Mercurius ... Te Amsterdam ... bij P. Meijer Warnars, 1829 ; blz. 180-183.
13. Ale. 435-475 in verzen vert. door B. in : Schiedamsche Almanak,
voor ... 1839. Tweede Jaargang. Schiedam; blz. 111-1124
Leiden.

14. El. 1-81 door A. NIERMEVER in : Morgenrood. Nieuwe Mengelingen
van het letterkundig Genootschap : Oefening kweekt Kennis. Poezij.
's Gravenhage ... gebroeders Giunta d'Albani. 1840 ; blz. 145-148.
Katwijk.

Herdr. in: Zeeuwsche Voiks- almanak voor het jaar 1843. Te
Zierikzee ; blz. 62-65.
Brussel.

- 345 15. Hekuba... door W. HEcKER. Te Groningen, by P. van
Zweeden. 1841.
(6), 51 blz. 8vo.
16. Alcestis... In Nederduitsche, deels rhythmische, deels berijmde versmaat, vrij overgebracht door Mr. S. J. RAIL
Utrecht, Kemink en Zoon. 1864.
XVI, 77 blz. 8vo.
Uittreksels in: Bloemlezing uit de Ned. Dichters der negentiende eeuw door Dr. J. VAN VLOTEN Derde druk. II ... Deventer, A. ter Gunne. 1874; blz. 246-249.
17. De twee groote fragmenten van Phaeton en eenige andere fragm.
in : Mat- en Zedekundige Studien van Mr. S. J. E. RAU. Utrecht,
Kemink en Zoon. 1865 ; blz. 27-54.
18. EURIP. fragm. 953 Trag. graec. fragm. rec. NAUCK, 1889
Lzie AESCHYLUS, ri. 91) in proza vert. door [H. W. VAN DER] M[EY], in:
De Nederlandsche Spectator, 1879; blz. 366-367.
19. EURIP. fragm. 495 (in: id. rec. NAUCK, 1889) metrisch vert. door
Dr. H. VAN HERWERDEN, in: De Nederlandsche Spectator, 1880; biz. 160.
Vertaald volgens den tekst van
1880, blz. 293-294.

FR. BLASS

in: Rheinisches Museum,

20. Medeia... In de oorspronkelijke versmaat... vertaald door
A. FLAMENT. Amsterdam, J. F. Sikken. 1883.
XII, 71 blz. 8vo.

Titeluitgaaf Tweede Uitgave. Amsterdam, Sikken & Co. (Joh.
Peters). 1891.
21. 35 der 38 fragm. van Archelaos (Eurip. trag. iterum rec. AUG.
NAUCK. Vol. III. Li ps. Teubn. 1912) in proza vert. door H. VAN HERWERDEN in : Versl. en Med. der Kon. Ak. van Wet. Afd. Lett. Derde
reeks. Eerste deel. Amsterdam, 1884; blz. 320-339.
22. Ale. 158-195 door E. B. KOSTER in: De Leeswijzer ... Apeldoorn,
aflev. van 15 Juni 1889.
Herdr.: a) Liefde's Dageraad en andere gedichten door EDWARD
B. KOSTER ... Deventer, Joh. H. W. Kreunen. 1890 ;biz. 81-82.
b) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER 1903 (en 1917) [zie ANTH.
GR. n. 6]; blz. 370-371.
c) Ged. van EDW. B. KOSTER, 1907; blz. 205-206.
23. De fragmcnten van Antiope, door MAHAITY uitg. in : Hermathena,
XVII, 1891, blz. 38 vlg., ten deele vertaald door H. VAN HERWERDEN
in : De Nederlandsche Spectator, 1891, blz. 111-112.
24. I. A. Plaatsen uit Iph. Aul. 1-542, in verzen vert. door REIMOND
KIMPE in: Nieuw Leven. Maandschrift ... Gent, 1910; blz. 62-88.
B. Id. uit id. 607-1035 door id. in: Ontwaking en Nieuw Leven ...
1910 ... Antwerpen ..., Gent; blz. 267-312.
A en B herdrukt in II.
II. Iphigeneia in Aulis. Treurspel door REIMOND KIMPE
Gedrukt bij
Victor Delille to Maldeghem ... 1912.
92 blz. 8vo. - Op vele plaatsen een vrije vertaling van Euripides'
gelijknamig treurspel.

25. Alcestis...

in verzen vertaald door Dr. C. DEKNATEL, in

:
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Onze e•euw, 18' jrg. IV' deel. Haarlem [ 1918] ; blz. 121-154.
26. Alkestis... door WILLEm KLOOS. Amsterdam, Mij voor
goede en goedk. lectuur, 1920.
LXIV, 50 blz. kl. 8vo. — Metrische vertaling.

27. De Bacchanten... door BALTHAZAR VERHAGEN, in : Onze
Eeuw. 20' jrg. IV' deel. Haarlem [1920] ; blz. 137-186.
Herdr.: a) Vert. van vv. 64-150 in: Het Getij, VI, 1921; blz.
81-82.
b) Vert. van vv. 370-431 en 977-1023 in: Grieksche Lyriek door
W. K J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16, e] ; blz. 99-102.

28. De Cycloop... door BALTHAZAR VERHAGEN, in : Het Getij,
VI, 1'921 ; blz. 1-38.
Id. afzonderlijk : van Munster's uitg.-mid. A'dam, 1921.
Bekorte
proza-vert. van ' p h. Taur. 1234-1283 in : Gr. lyrische
29.
dichters door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS, n. 2] ; blz. 208.
30. Proza-vert. van Medea 1159-1221 in: De Magie bij de Grieken
en Romeinen door Dr. K. H. E. DE JONG ... Haarlem, de Erven F. Bohn,
1921; blz. 30-32.
31. Alkestis... Metries vertaald... door Dr. I. BERLAGE. Zut-

phen, W. J. Thieme & Cie [1922].
XXV, 62 blz. 8vo.

XXXVIII. Heliodorus.
1. De Beschrijvinghe Heliodori vande Moorenlandtsche gheschiedenissen : Vervaet in thien Boecken. Inhoudende de Eerbare, Cuysche, ende ghetrouwe Lief de van Theagenes van Thessalien, ende Chariclea van Ethiopien. Eerst int • Griecx beschreven : Ende nu wt het Francoysche int Nederlandts vertaelt door
C. K [INA] . t'Am stelredam, By Hendrick Barentsz... 1610.
(16), 499, (LI) blz. 8vo.
Leiden.

Herdr.: De thien Boecken Van Heliodorvs ... Nu op een nieu
met Figuren verciert : Ende uyt het Griecx ... vertaelt. Te Haerlem, Ghedruckt by Adriaen Roman ... 1634.
532, (12) blz. 8vo. — Houtsneden van S. de Bray.
Utrecht, Groningen.

2. De getrouwe liefde Van de kuysche Theagenes En de zuyvere Cariceea (sic). Beschreven door Heliodorus. Nu nieuwlijx
uyt 'et Griex en Latijn vertaalt. t' Amsterdam, By Ian van Duisberg... CIDI3CLIX.
(12), 440 blz. 12mo.

Luik, Burgersdijk N.

3. De Wonderlyke Liefde-gevallen van Theagenes en Chari-
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clea ... In zuyver Nederduytsch overgebragt door J. GENTIL. In
's Graavenhaage, By Pieter vander Burg, M.DCC.XXVI.
XIV, 198 blz. 8vo.

Gent, Londen.

4. Theagenes en Chariclea, Uit het Grieksch. Door Mr J.
Eerste deel. Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars.
MDCCCXXV. — Tweede deel, ibid., MDCCCXXV.
I . deel: (4), XVI, 251 blz. 8vo. — 2 e deel: (4), 235 blz. 8vo.

BRUIJN.

XXXIX. Heraclitus.
Vertaling der fragmenten in : Groote Denkers door JuLIus DE BOER.
Heraclitus, Socrates ... Baarn, Hollandia-drukkerij [1910] ;b/z., 24-36.

XL. Hermes Trismegistus.
Sesthien Boecken van den Voor-treffelijcken Ouden Philosooph, Hermes Tris-megistus. Met groote naarstigheyt, uyt het
Grieckx ghebracht in ons Neder-duytsch... nevens veel Annotatien en verklaringen [door A. W. V. B.] ... t'Amsterdam, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Ysbrant Ryvertsz...
1643.
(4), 152 blz. 4to.
Leiden, Groningen.

Herd r.: T'Amstelredam, By Pieter la Burgh ... [1652].
(8), 423 blz.

12VO.

Gent, Londen.

XLI. Hermesianax.
Het groote fragment [bij ATHENAIOS ed. KAIBEL, III, 316-320] metrisch
vertaald door \VnLEM KLoos, in: De Nieuwe Gids, 1919, II, blz. 462465.

XLII. Herodianus.
1. Herodianvs... Wt het Latijn overghesedt door D. V.
Tot Arnhem. By Jan Janszoon... M.VJ.VJJJJ.

COORN=

HERT.

146, (2) bldn 8vo.

Brussel, Leuven.

2. Herodianus acht Boeken Der Roomsche Geschiedenissen.
Uit het grieks verduitscht door PIETER RABUS... Te Rotterdam.
Gedrukt by Isaak Nranus... 1683.
(40), 376 blz. 8vo.
Gent, Brussel, Leuven, Rott.
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XLIII. Herodotus.
1. Bekorte vertaling van Homerus Leven in het ongenurnmerd voor-.
werk van het /e deal van : De 'Haden van Homerus door GLAZEMAKER,
1658 [zie HOMERUS n. 8].

2. Herodoot van Halikarnassus Negen Boeken ( l er Historien...
Beneffens een Beschrijving van Homeers leven, door den zelven
Herodoot. Vit het Grieks vertaelt door D r 0[LFERT] D[AppER]•
t'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts... 1665.
blz. 4to.
(46), 689, (23)
Brussel, Katwijk.

Vert. van I 8-12 overgedr. in : De Nieuwe Gids, 1917, I, blz.
338-340.
3. I 30-32 [door ?] in : Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek ... Achtsten deels tweede stuk. Te Amsterdam, bij Martinus de Bruyn ...
MDCCLXXXVIII ; bli. 83-86.
4. III 65, 71-73 en 80-84 [door HERMAN BOSSCHA] in: Bibl. van
oude Lett. Eerste Peel, 1808 [zie DEMOSTHENES, n. 2] ; blz. 17-32.
5. VIII en IX door J. BOSSCHA in : Nieuwe Verhandelingen van het
provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Tweede deel. Te Utrecht, Bij J. Altheer ... MDCCCXXII.
216 blz. 8vo.
6. V en VI door N. G. VAN KAMPEN, ibid. MDCCCXXIII.
XLIII, 236 blz. 8vo.

7. III 67-86 [door ?] in: Bijdragen tot de kennis en verspreiding
der oude letterkunde. I. Utrecht, Kemink en Zoon, 1838 ; blz. 1-22.
Archief der firma Kemink en Zoon, Utrecht.

8. Vele vertaalde stukken in: De oude Wereld naar Herodotus, door
J. P. COSTERUS. Eerste deel ... Te Hoorn, bij Gebr. Vermande. 1843. Tweede deel. Eerste stuk, ibid. 1846.
9. Vele vertaalde stukken in: Verhalen uit het Oosten, Herodotus
naverteld door Rev. A. J. CHURCH, M. A. Naar den achtsten Engelschen
druk bewerkt door Dr. P. C. MARGADANT ... Sneek, H. Pyttersen Tz.
1890.
10. III 150-160 (bekort) in : Historisch Leesboek, door F. VAN RIJSENS
... Tweede deel. Algemeene Geschiedenis. Te Groningen bij J. B. Wolters. 1894; biz. 14-18.

II. Herodotus. Muzen... door CH. M. VAN DEVENTER. Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings. Deel I, [1894].- Deel II,
{1895].
Deel I: IX, 430 blz. 8vo. Boek I-IV. - Deel II: 398 blz. 8vo. Boek V-IX.

Uittreksels in de reeks artikelen van v. DEVENTER, getiteld
Herodotus, in: De Kunstwereld. IIe jrg., 1895. - Die artikelen
herdrukt in.- V. DEVENTER. Hell. Stud. 1897 [zie ANDoemEs] ; blz.
86-143.
12. IV 200-202 en andere stukjes in: Grieksche Letterk. door viiRr
H1 IM, 1918 [zie ARCHILOCHUS, n. 2] ; blz. 103-120.
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XLIV, Herondas.
1. III in proza vert. door Dr. H. VAN, HERWERDEN in : De Nederlandsche Spectator, 1891; blz. 293-294.
2. III, IV, VI, VII, rnetrisch vert. door N. J. SINGELS in : De Gids,
1896, III, blz. 207-223.
3. I, II, III in proza vert. door F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, in:
Nieuw Leven ... Gent, Herckenrath. 3 8 jrg. 1910; blz. 160-174.
4. I in proza vert. door P. GROENEBOOM, in : De Nieuwe Gids,
XXXIVe jrg. Ie Deel. 1919; blz. 65-67.
5. III in verzen vert. door Dr. A. Sizoo, in: Stemmen des tijds,
Xe jrg., II, 1921; blz. 449-457.

XLV, Hesiodus.
1. Vlijt [= Werken en D. 207-340, zeer bekort] in : Zedelijke Gispingen, door Mr. WILLEm BILDERDIJK. Te Rotterdam, By J. Immerzeel,
Junior. 1820 ; blz. 76-79.

2. De Werken en Dagen van Hesiodus... in nederduitsche verzen gevolgd door D. J. VAN LENNEP. Te Amsterdam, bij P. den
Hengst en Zoon. MDCCCXXIII,
XVIII, 64 blz. 8vo.

Herdr.: T-weede druk. Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars.
1VIDCCCXXXIV.
XX, 62 blz. 8vo.

3. De Schepping der Vrouw E= Werken en D. 42-105] in : Gedichten
van Mr. ABRAHAM BOXMAN. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, junior.
MDCCCXXIII ; blz. 150-153.
4. Theog. 536-612 in proza vert. in : Grieksche Letterk. door ViiRTHEIM, 1918 [zie ARCHILOCHUS, n. 2] ; blz. 52-54.

XLVI. Hierocles.
Commentaren van Hierocles op de gulden verzen van Pythagoras, naar het Fransch van ANDRA DAciER in het Engelsch vertaald door N. RowE en overgebracht in 't Nederlandsch door
J. K. Weltevreden, N. V. Theosofische boekhandel Minerva.
2. j.
(6), 161 blz. 8vo. — Vertaling van : Commentary of Hierocles on the
golden verses of Pythagoras. From the French of ANDRt DACIER. Done
into English by N. RowE. London : The theosophical publishing society— 1906. Het Fransche werk is getiteld : Les commentaires d'Hierocies sur les vers dorez de Pythagore... traduits en Francois... Par M.
DACIER. A Paris, chez Rigaud [1706] . De eerste druk der Engelsche
bewerking van Rowe verscheen in 1707; die van 1906 is de tweede;
hid werd bezorgd door FLORENCE M. FIRTH en verschilt aanmerkelijk
van den eersten.

X LVII. Hippocrates.
I. Hippocrates, van ale vvonden int hooft. Nu eerst vvten
Latijne int nederduytsch ouergheset. Door M. PESTER HASSARa
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DUS [ HASCHAERT] Tantwerpen... by Willem Silvius... 1565.
41, (1) bldn 8vo. Houtsneden; uitvoerige toelichtingen van den vertaler.
Plantijn, Amst.

Herdr.: a) Herdruckt
van Ravesteyn ... 1616.

t'Amsterdam, Ghedruckt by Paulus

40 , (4) bldn 8vo.
Amst.

b) Den derden druc ... Tot Rotterdam. By Jan van Waesberge
••• 1629.
45, (1o) bldn 8vo.
Brussel, Amst.

c) achter: Handtboeck der Chirvrgyen ... Door D. CAROLVM
BATTvm [ = K. BATEN] ... Tot Amsterdam, By Hendrick Laurentsz
... 1631.

Gent, Amst.

d) achter: Id. t'Amstelredam, Voor Hendrick Laurentsz
1634.
Gent, Gent Ac., Amst.

e) achter: Id. t'Amsterdam, Voor Iohannes van Ravesteyn
1653.
Amst.

f) achter : Id. t'Amstelredam, By Iohannes van Ravesteyn
1662.
Leuven II, Amst., Londen.

2. Sommige [= 14] Aphorismi van Hippocrates ... in het voorwerk
van : Handboec der Chirurgyen ... Door D. CAROLVM BATTVM ... Tot
Dordrecht. By Jan Canin ... 1590.
Amst.

Herdr.: a) in het voorwerk van : Id. Den tweeden Druck ...
Tot Dordrecht. By Abraham ende Isaack Canin ... 1595.
%.,mst., Leiden.

b) in het voorwerk van : Id. Tot Schiedam. By Adriaen Cornelisz
voor Jaspar Troyens ... tot Dordrecht ... 1606.
Amst.

c) in het voorwerk van : Id. Tot Dordrecht, By Claes Centen voor
Jasper Troy ens ... 1613.
Amst.

d) in het voorwerk van: Id. Tot Amsterdam, By Hendrick
Laurentsz ... 1620.
Amst. Leuven.

e) in : Id. 1631 [zie n. 1, c] ; blz. 5-6.
f) in het voorwerk van : Id. Tot Rotterdam, By de Weduwe
van Matthijs Bastiaensz ... 1632.
Amst.

g-i) in : Id. 1634, 1653 en 1662 [zie n. 1, d-f] ; blz. 6-7.
3. F,ene brief van Hippocrates ... aen Demagetum vvt den Griecxschen tonge inden duytschen ouergeset ... door ... ADRIANUS IUNIUS
HORNANUS, op fol. 78 v-95 v van : Misprysinghe ende miserie des hoefs
ende der hoocheyt Ghemaeckt door de Heer Anthonis van Guenaer
(sic) .... Nu eerst wt den Spaensche in Nederlantsche Tale ouerghestelt.
T'Hantvverpen... by Gheeraert Smits. A° 1573.
Brussel.
De groote brief aan Demagetos; eivilite-letter. Misj,rysinghe...
is de vertaling van MenosPrecio de torte y alabanza de aldea door
ANTONIO Dr GUEVARA, bisschop van Mondonedo. Dit werk verscheen
voor het eerst in *1539 bij Juan de Villaquiran to Valladolid; het werd
dikwijls in het Spaansch herdrukt en ook in alle West-Europeesche
talen overgebracht. De laatste Spaansche uitgaaf, bezorgd door M.
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MARTINEZ DE BURGOS,

verscheen in 1915 te Madrid in de collectie Cla,sicos

Castellanos.

4. Reden-vre,Tcht De. Wijsen in haer wel-lust, Ende Belachen der
Ghemaeckt van ... ADOLPHO TKCTANDRO VENATORE
dwasen quel-lust
= ADOLF DE JAGER] ... Tot Alcmaer, Ghedruckt by Jacob de Meester
M.VIC.III.
(52) blz. 4to. — Tooneelstuk, dat vertalingen uit Hippocrates' brieven
bevat (zie J. A.
blz. 32-37).

WORP,

Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XX, 19{1I,

Haarlem, den Haag, Londen.

5. Hippocratis Coi Aphorismi Dat sijn corte sententien, spreucken ofte Regulen... Vervaet in seven Boecken. Waer by gevoeght zijn noch drie boecken Prognosticorum of Voorsegginghen der Sieckten des selven Autheurs. Alles uyt den Grieckschen inden Neder-Duytschen Tale overgheset door HENDRICUM
COUMANS S. S.... t' Amstelredam. By Frans Pels... [1631].
(6), 58, (2), 29 blz. 8vo.
Amst.

6. Eenige Medicinale grondt-regels, uyt Hippocrates Aphorismen,
op blz. 35-36 van : Hof-gedachten, in : Alle de wercken, so ouden als
nieuwe, van de Heer IACOB CATS ... t'Amsterdam, By Ian Iacobsz Schipper, 1655. fol.
Haarlem.
Herdr.: Hof-gedachten ... ibid. MDCLV. 4 0 ; blz. 45-46.
Brussel.

Zie verder:
2e uitg. 1887.

Catsianum door

DE JONGE VAN ELLEMEET,

7. Aphorismi Hippocratis, Dat is Afgesonderde, Kort-bondige
Spreucken... Uyt het Griecks grondelijk vertaelt... Door MICHAEL
TATINGHOD'... T'Amsterdam, Voor Abraham de Wees... 1658.
(20), 265 blz. kl. 8vo.
Amst.

8. Hippocratis Coi, Aphorismi. Dat zijn : Kort en bondige
Leeringen, Of Regulen... Door ERNESTUM RAs... Gedruckt te
Leeuwarden, By Eyvo Takes Wielsma... 1664.
(18), 488, (38) blz. 8vo. — Lat. en Nederl. met uitvoerige verklaringen bij elk aphorisms.

Gent, Amst.

Herdr.: Gedi ukt tot Middelburg, By Sibrand Jordens
(10), 385, (37) blz. 8vo.
Inhoud gelijk de vorige druk.

1665,

Amst.

9. Aphorismen, of Kort-bondige Spreuken van Hippocrates.
Beneffens desselfs Wet en Vermaningen... Vertaalt door S.

t' Amsterdam, By Jacob van Royen... [1680].
(28), 272, (8) blz. kl. 8vo.

BLANKAART.

Amst.

Ilcrdr.: a) Twede Druk. Te Amsteradm (sic), By Nicolaas ten
Hoorn .. 1714.
(so), 201, (3) blz.
Amst.

121110.
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b) Tot Gene., By Adrianus Colier ... 1792
(34), 4, X, 206 blz. 121110.
Brussel.

10. Hippocrates Coiis van de Voorkenningen der Ziekten. III.
Boeken... In het Neerlands vertaald door HENRICUS BUYZEN...
Te Haarlem, By Wilhelmus van Kessel. 1714.
58, (2) blz. 8vo.
Amst.

Herdr.: a) Ibid. 1726.
58, (2) blz. 8vo.
,414st.

b) t'Amsterdam, By Isak Spaan ... 1741.
58, (2) blz. 8vo.
Amst.

11, De Verhandelingen van Hippocrates, C. Celsus en Paulus Egineta, over de Pypzweeren, en uitzakkingen van den aars ; vertaald ...
door PETRUS CAMPER. Te Amsterdam, By Yntema en Tieboel.
MDCCLXXVIII.
III blz. 8vo. — Blz. 9-27: vert. van lispl crop&yytov. — Paulus van
Aegina, beroemde arts uit de i° helft der VII° eeuw na Chr.
Amst.

12. Zeer vele flaatsen uit verschillende werken vert, in: Heelkunde
van Hippocrates, door DAVID VAN GESSCHER ... Eerste deel. Te Amsterdam, bij J. B. Elwe. MDCCXCI.
XVI, 474, (2) blz. 8vo.
Amst., Leiden.

13. Hippocratis Aphorismi. De Aphorismen (Forte Stellingen) van Hippocrates. In het latijn en nederduitsch vertaald
[door H.]. Amsterdam, bij H. D. Santbergen. 1835.
(4), 217 blz. ki. 8vo.
Amst.

Herdr . Tweede druk. Amsterdam, Willems & Werlemann.
1848.
223 blz. kl. 8vo.
Amst.

1 4.

VOOTHippocrates
pp
en voorzeggingen. Eerste deel. Amsterdam, bij H. D.
Santbergen. 1835. — I7r7cozpaTooq Hpoppri tczov. Hippocrates Voorzeggingen. Tweede deel,. Ibid. 1836.
I7r7c0XpCrcoupoto7t)tov
H rozat flpopErrmtov .

spellingen

ki. 8vo. 1° d. 191 blz.; 2° d. 159 blz. — Grieksch en Nederl.
Amst.

15. 177ror tscaow, 'ArptaRoc. Hippocratis Aphorismi. De korte
stellingen van Hippocrates. In het Grieksch, Latijn en Nederduitsch... [door Dr. J. B. DomPELING]. Te Utrecht, bij C. van
der Post, Jr. 1842.
XIV, 152 blz. 8vo.
Amst.
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XLVIII. Homerus.'
1. Deerste twaelf boecken Odysse, dat is de dolinghe van
Vlysse, bescreue int Griecx door den Poeet Homerum vadere
ende fonteyne alder Poeten, nv eerstmael wten Latijne in rijm
verduytscht door DIERICK COORNHERT. Tot Haerlem, By Ian van
Zuren. 1561.
(8), 93, (3) bldn 8vo.
Gent, Maastr., Leiden, Londen.

Herdr. : a) Tot Delf, By Bruyn Harmensz. Schinckel ...
M.D.XCIII.
(8), 84 bldn 8vo.
Gent.

b) Ibid. M.D XCVIII.
(8), 84 bldn 8vo.

Leiden.

c) Ibid. M.VIc.VI.
(8), 84 bldn 8vo.
Gent.

d) Tot Amstelredam. By Hendrick Barentsz ... 1607.
(8), 84 bldn 8vo.
Gent, Groningen, Londen.

2. De tweede XII. Boecken Odysse : Dat is, De Dolinge van
Vlysse... nu eerstmael uyt het Latijn in Rym verduytscht ' door
D. V. COORNHERT, ende B. D. Tot Amstelredam, By Hendrik
Barentsz... 1605.
(6), 181, (II) blz. 8vo.
Gent (3 ex.)

Herdr.: ... verduytscht door D. V. COORN-HERT ende I.-G.
H [AECK n oversien ende verbetert. Ibid.... 1609.
(6), 173, (12) blz. 8vo.
Leiden, Groningen.

3. De eerste 12. Boecken vande Ilyadas... Wt Griecks in Franschen Dicht vertaeld door Mr HUGES SALEL... Ende nu uyt
Francoyschen in Nederduydschen Dicht vertaeld. Door KAREL
VAN MANDER... Gedruckt t' Haerlem, by Adriaen Rooman, Voor
Daniel de Keyzer... 1611.
392 blz. 8vo. — Met 12 kleiae houtsneden.
Antw., Leuven.
4. Hym. Vene : [= 6 e Hom. hymne] door M. CAMPANUS in : Amsterdamsche Pegas ys, 1627 [zie APOLLONIUS, n. 1] ; blz. 13-14.
5. Batrachomiomachia, ofte Den vvonderlijcken Veld-slagh tusschen
de Muysen ende de Kick-vorschen [door I. BVRCHOORN]. Tot Leyden
Gedruckt by Isaac Burchhoorn ... 1636.

31 blz. 4to. — Gedeeltelijke vertaling in verzen.
Leuven, Brussel, den Haag, Leiden, Londen.

(1) In De Banier. Derde jaargang. Derde deel. Haarlem, 1877, blz.
1 vlg., geeft C. VOSMAER een overzicht der voornaamste Nederl. Homerosvertalingen. Vgl. den eersten druk zijner Ilias-vertaling (zie beneden,
n. 39, II) blz. V vig.
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6. Wonderbaerlijcken Strydt tusschen de Kickvorschen ende
de Muysen, Toegepast op De Nederlandtsche Oorloge [door JoH.
VAN BEvERwveK]. Tot Dot drecht, Voor Iasper Gorissz... 1641.
(5) blz., 30 kolommtn en 31-64 blz. 8vo. — Kol. 1-3o : vertaling in
verzen; blz. 38-6o : Gelyckheyt Van den staet en de gelegentheyt der
Vrije Vereenighde Nederlanden, met der Kick-vorschen Oorloge tegen de
Muysen.
Gent, Londen.

Herdr., zonder de toepassing: *Dordr., Jasp. en Joan. Goris,
1660.
(Catal. der Bibl. van de Mij der Ned. Lett. to
Leiden, I, 1887; kol. 296) .

7. De dooling van Ulisses... van G. V. S[Ammx] vertaalt. t'
Amsterdam, Voor Gerrit van Goedesberg... ; en Klaas Fransz.
1651.
(8), 471 blz. 12mo. — Prozavertaliing.
Gent J., Katwijk, Leiden.

Herdr.: Tweede druk. t'Amsterdam, By Jacobus Verheyde ...

MDCCXX.
(6), 471 blz.

121110.
Leuven, Katwijk, Leiden.

8. De Iliaden van Homerus... Tweede deel. Nieuwelijks vertaalt [door J. H. GLAUMAKERL en met kopere platen vergiert.
t' Amsterdam, Voor de Weduwe van Nicolaas Fransz... 1654.
— Id. Eerste deel. Nieuwelijks door J. H. GLAzEmAKER vertaalt ;
en met Kopere Platen vergiert. t' Amsterdam, Voor Jan Rieuwersz... 1658.
12mo. 2' deel: 480 blz.; P deel: (24), 454 blz.
Gent, Gent J., Nijmegen J., Katwijk (3 ex.)

9. 't irerhael des bloedigen Oorlogs tusschen de Muysen en
Kick-Vorsschen, 1699 [zie AESOPUS n. 9, a].
Herdr.: 1 721, omstr. 1725, omstr. 1740, omstr. 1745 [zie AESOPUS, n. 9

en 11).

10. Batrachomyomachia, of de Stryt der Vorschen en Muizen,
In Nederduitsch Heldendicht overgebracht Door L. SCHERMER.
Te Haarlem, Gedrukt by Wilhelmus van Kessel... 1709.
(4), 18, (2) blz. 4t0.
Amst. Ak., Leiden, den Haag.

Herdr.: a) in : LUKAS SCHERMERS Poezy. Te Haarlem, By
Wilhelmus van Kessel, 1712; biz. 271-284.
Brussel.

bl in : id. Tweede druk ... t'Haarlem. By Wilhelmus van Kes-

sel. t'Amsterdam. By Johannes Ratelband. 1725 ; blz. 271-284.
Gent Ac., Katwijk, Nijmegen J.

Titeliiitgaven: «,,) Tweede druk... t'Amsterdam, By Evert
Visscher ... 1730.
Nijmegen J.

Derde druk ... Te Rotterdam, By Jakobus Mosel,
MDCCXLIII.
N))

Gent Ac., Brussel.

1) Vert. van 108-134 en 168-193

in : Leiddraad tot de geschie-
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denis der Nederl. Letterk. door Prof. L. G. VISSCHER. 4e deel.
Utrecht, W. F. Dannenfelser, 1857; blz. 104-106. — Titeluitgaven:
Id. ibid. 1857; Vierde deel, Id. Tweede uitgave, ibid. 1860.
d) Vert. van 9-99 in : Stijl en Letterkunde ... door FR. WILLEms. Tweede deel. Poezij. Tweede stuk. bier, Jozef van In.
... 1891; blz. 59-62.

11. De Odyssea van Homerus, In Neerduits gerymt door...
KOENRAET DROSTE. Eerste deel. Te Rotterdam, Gedrukt by Pie-

ter de Vries... 1719. — Tweede deel, ibid. 1719.
De twee deelen met doorloopende pagineering en signatuur : 432 blz.
4to.

Gent, Leiden.

Titeluitgaaf: Eerste deel, ibid. 1722. - Tweede deel, ibid. 1719.
Gent J., Leiden, Londen.

12. De Ilias van Homerus, In Neerduits gerymt door... KoENRUT DROSTE. Eerste deel. Te Rotterdam, Gedrukt by Pieter de

Vries... 1721. — Tweede deel, ibid. 1721.
De twee deelen met doorloopende pagineering en signatuur : 428 blz.
4to.

Gent, Gent J., Leiden, Londen.

Titeluitg.: Eerste deel, ibid. 1722. - Tweede deel, ibid. 1721.
Leiden.

13. Il. I 1-32 metrisch vert. in : GUL. OTHONIS REIZII Belga Graecissans. Rotterodami, Apud Joh. Hofhout. MDCCXXX ; blz. 564-565.
Brussel.

14. I. Homerus Ilias. Eerste boek [1-119, door W. BILDERDIJK] in:
De Post van den Helicon. II. Deel. Te Amsterdam, bij J. ten Brink
Gz. 1788; blz. 289-296.
Gent.

Herdr.: a) Verspreide Gedichten van Mr. W m BILDERDIJK.
Tweede deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX;
blz. 153-162.
b) in II.
II. Ilias I, 1-196 door W. BILDERDIJK, in : Astrea ... Utrecht. Vierde
jig. 1854; blz. 14-15.

15. Gendschen Almanach voor het jaer ons Heere Jesu-Christi
M.D.CC.XCI... Waer by gevoegd zyn vele gerievelykheden...
alsook Kikvorschen- en Muyzen-Gevecht. [vert. d. Jos. WIZHEGGHE, 0. S. Aug.]... Tot Gend, by Bernard Poelman.
Leuven.

16. Proeve eener dichterlijke vertaling van de Ilias van Homerus
door MATTHIJS SIEGENBEEK. Te Amsterdam, bij Johannes Allart.
MDCCCVII.
Lyn', 131 blz. 8vo. — Ilias XXII en XXIV.
17. Ulysses Hellevaart. Het elfde boek van Homerus Odyssea, in:
Najaarsbladen. Door M r W°' BILDERDIJK. Eerste deel. In 's Gravenhage
bij Immerzeel & comp. MDCCCVIII; blz. 1-51.
18. Ulysses t'Huisreis. Het vijfde boek van Homerus Odyssea, in:
id. Tweede deel. ibid. MDCCCIX; blz. 17-46.
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19. Homerus, vertaald door E. TURR. Eerste Deel. Te Amsterdam,
bij Immerzeel & Comp. MDCCCX.
(35), 154, 239 blz. 8vo. — Op blz. 1-27 en 127-166 der 239: prozavert.
van Ilias I en II; niet verder verschenen.

20. Ilias VI [door M. SIEGENBEEK] in : Euterpe ... door JACOBUS
KANTELAAR en MATTHIJS SIEGENBEEK. Eerste stuk. Te Amsterdam, bij
Johannes Allart. MDCCCX ; blz. 11-44.
21. Ilias VI 359-502 rnetrisch vertaald door Mr. H. A. SPANDAW in:
Tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen van het departement der
Zuiderzee. Mengeiwerk, voor 1813. Te Amsterdam... blz. 325-330.
Herdr.: a) Gedichten van M r H. A. SPANDAW. Derde Deel.
.
Nieuwe uitgave. Te Groningen, bij J. Oomkens. MDCCCXXXVII ;
.
blz. 143-152.
Titeluitg.: Nieuwe uitgave. Utrecht, C. van der Post Jr.
1846.
b) Id. Derde deel. Vierde druk. Utrecht, C. van der Post ir
1857; biz. 121-127.
Id. met adres: Leyden, D. Noothoven van Goor, z. j.
22. Vertaling van den Ilias van Homerus, zesde boek. Door wiile4i
H. G. OOSTERDIJK in: Tijdschr. van Kunsten en Wet. [zie n. 21]. Mengelwerk, voor 1813; blz. 701-717.
23. Ilias, zesde zang, in : Affodillen van Mr. W. BILDERDIJK. Tweede
deel. Te Haarlem by Francois Bohn. MDCCCXIV ; blz. 29-56.
Herdr.: a) In : *Voorleezingen van Nederduytsche Dichtstukken [door J. B. DAVID] Mechelen, Hanicq ; — Id. Tweede ... uitgave. Te Mechelen, By P.-J. Hanicq ... 1836; blz. 39-55 ; — Id.
Derde ... uitgave, ibid. 1843; blz. 41-57.
b) Vert. van 369-502 in : Dicht- en prozastukken ten gebruike
der nedercluitsche scholen [door A. BOGAERS] ... S t Truijen By.
Vanvvest-Pluymers. 1844; blz. 101-105 ; en in de volgende uitgaven (6 e uitg. : Proza- en Dichtstukken. Sint-Truiden, G. MoreauSchouberechts, 1885). — Vert. van 404-502 in : Nederduitsche Letterkunde. Tweede deel. Dichtstukken. Vierde uitgaaf ... Leuven,
Vanlinthout, 1854; blz. 112-115 ; en 'in de volgende uitgaven
(7 e uitg. ib. 1883). — Id. in : Voorbeelden van Stijl en Letterkunde door [Dom.] SLEECKx. Luik, Dessain [1867] ;b/z. 310-313 ;
id. in de 2 e en 3 e uitg. [1911]. — Id in : Nederlandsche Bloemlezing door H. VAN KALKEN ... Brussel, Lebegue [1897] ; blz. 137140.
24. I. Ilias XIV door J. VAN 's GRAVENWEERT in : Mnemosyne ...
III. Stuk. Te Dordrecht ... 1817 ; blz. 217-242.
Herdr. in:
II. De Ilias van Homerus... in Nederduitsche verzen gevolgd,
door Mr. JAN VAN ' S GRAVENWEERT. 4 deelen. Te Amsterdam,
.bij Johannes van der Hey, MDCCCXVIII-MDCCCXIX.
8vo. — I' deel: XXXIV, 224 blz.; — 2° deel: (4), no blz.; — 3° deel:
(4), 242 blz.; — 4' deel: (4), 211, (1) blz.
Herdr.: a) Nieuwe uitgave. 2 dln. Haarlem, A. C. Kruseman,
[1854].
12MO. - I° deel: VI, 7 - 332 blz. — 2. deel: (IV), 323 blz.
b) Vert. van II 299-332; II 455-483 ; IV 422-451; VI 407-502 in:
[A. VOISIN en Fr. VANHAVERBEKE], Bloemlezing of Keus van ...
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Gend, Bij Vassas en:
Nederduitsche en Fransche dichtstukken.
C o , 1827. -- Vert. van XXIV 469-595, in : Nederlandsche BloemEerste deel. Te Antwerpen, Bij J. E. Rysheuvels
lezing
1828; biz. 98-102. --- Vert. van VI 394-496, in: Neerlands Letterkunde in de negentiende eeuw ... door J. P. DE KEYSER. Poezie.
's-Gravenhage, D. A. Thieme. 1877; blz. 571-572. — (Titeluitg.:Id. Nieuwe uitgave. 's Gravenhage. Henri J. Sternberg. 1880.) —
Id. in : Nederlandsch Leesboek ... door G. D. MINNAERT. Vierde
alsook in de 5e'
uitgave. Gent, Ad. Hoste, 1884 ; blz. 427-430 ;
en 6 e uitg., ibid. 1892 en 1897.
in : Mnemosyne ... VI. Stuk..
25. De twintigste Zang van le Ilias
Te Dordrecht ... 1819 ; b/z. 203-231.
TYDEMAN,
BOURDEAU.

Lyst van Nederd. vertal., noemt als sehrijver: J. P. A.

26. De Muis- en Kikvorsch-krijg [door W.

BILDERDIJK].

Z. pi.

MDCCC)(XI.
(4), 3-76 blz. 8vo.
Uittreksels • Vcrt. van :)9-196 in • Leiddraad ... door L. G.
VisscHER. 4 0 deel, 1857 [zie n. 10, c] ; blz. 106-108 (en 1857
en 1860). — Vertaling van 9-107 in : Nederlandsche Dichterhalle ... door J. F. J. HEREMANS. I. Gent ... L. Hebbelynck
... 1858; blz. 386-387. — Vert. van 9-68 in de drie drukken van:
Voorbeelden ... door SLEECICX [zie n. 23, b] ; blz. 314-316.
Nagenoeg geheel in : Rijm en Onrijm Tweede deel ... door
J. L. PETERS. Venlo-Amsterdam. 1882; blz. 221-236; id. 2e dr.
Venlo, 1888; blz. 221-236. — Vert. van 9-99 in: Bloemlezing uit
Nederlandsche Dichters door Poi, D} MONT. Gent, Hoste, 1883;
blz. 26-29. — Vier uittreksels in: Bloemkrans ... 3 e jrg. Tilburg ... 1885 ; blz. 17-24. — Uittreksels in : Nederduitsche Bloemlezing door J. Boas en J. MUVLDERMANS. Tweede deel. Tweede•
afdeeling. Mechelen, Ravm. Van Velsen 1888; blz. 203-209; en in
de voigende uitgaven (7e , ibid. 1921).

27. De Odyssêa van Homerus,... in Nederduitsche verzen gevolgd, door Mr JAN VAN ' S GRAVEN WEERT. 3 din. Te Amsterdam,
bij Johannes van der Hey, MDCCCXXIII-MDCCCXXIV.
deel: XXIV, 216 blz.; — 2 e deel: (4), 226 blz.; 3' deel: (4),
8vo. —
218 blz.

Herdr.: a) Nieuwe uitgave. 2 din. Haarlem, A. C. Kruseman
[1860].
12/no. - I°

deel: XIX, 235 blz.;

2°

deel:

231

blz.

Id. met adres : Amsterdam, G. L. Funke.
b) Vert. van Od. XII 166-259 in : Stijl en Letterk. door FR.
WILLEMS. 2 e d. 2 e st. 1891 [zie n. 10, d] ; blz. 84-86.
28. Lofzang op Ceres, in : Gedichten van J. VAN LENNEP, 1827 [zie
BION, n. 8] ; blz. 1-25.
Herdr.: Mengelnoezij door Mr J. v. LENNEP. Leiden, Sijthoff
[1891]; biz. 298-309.
29. Homerus vertaald door F. A. SPaVERS ... Gent, D. J. vander
Haeghen [1830].
So 8vo. Proza-vert. van Il. I, II, III 1-126; niet verder verschenen. In het ex. der Kon. Bibl. to Brussel en dat der Univ. Bibl. to
Gent ontbreekt het titelblad; wellieht heeft het nooit bestaan; boven.staande titel volgens DE PoTTER, Vl. Bibliograbhie, blz. 326.

30. Proeve van navolging des eersten Boeks van de Ilias van Home-

- 358 rus, door P. P.
1832.

ROORDA VAN EYSINGA ...

Te Kampen, bij K. van Hu1st.

VIII, 28 blz. 8vo.

Leiden.

31. De Twaelfde zang [1-141] van het Odyssea van Homeros ... door
D. SLEECKX, in : De Noordstar ... I e Deel. Derde Jaergang. Antwerpen
... 1842; blz. 182-187.
32. Van de nzetrische Ilias-vertaling van D. CRACCO is verschenen:
I. A. Vert. van III 1-145 en 314-461 in: Het Taelverbond ... 3 de Jaergang. 4 e deel. Antwerpen ... 1847 ; blz. 333-341.
Herdr. in:
B. Derde gezang, in : Handelingen van het Ned. emigres gehouden
te Gent [in] 1849. Gent ... L. Hebbelynck. 1850; blz. 136-148.
II. Vert. van V 711-909 in: Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje,
Voor 1848. Vvftiende Jaergang. Gent ... ; blz. 70-76.
Herdr. in: a) Geschiedenis der Nederduitsche Tael en Letterkunde door J. VAN DE VELDE. Audenaerde ... Bevernaege-Van
Eechaute .. 1861; blz. 185-189.
b) Vert. van V 711-836 in : Onze Dichters ... door TH. COOPMAN
en V. A. DELA MONTAGNE ... Antwerpen, L. A. dela Montagne ...
1880 ; blz. 24-27 ; - id. Tweede uitgave. Roeselaere, De Seyn Verhongstraete ... 1881; blz. 31-33.
III. A. Vert. van VI 237-529, in: Astrea ... Utrecht ... Vierde Jaergang ... 1854 ; blz. 94-97.
Herdr. in:
B. Zesde Zang, in : Het Taelverbond ... Mengelingen. Jaergang 1854.
Antwerpen ...; blz. 145-161.
33. I. K. F. BECKER. Verhalen uit de oude wereld. Naar den Saten
.druk, uit het Hoogduitsch [door H. H.]. l ate deel. Ul y sses van Ithaka,
volgens Homerus. Tweede druk. Te Deventer, bij J. de Lange. 1866.
VIII, 238 blz. kl. 8vo. - Bevat een proza-vertaling van zeer vele
stukjes uit de Odyssee. - De *eerste druk is van 1847.

Verhalen uit de oude wereld. Naar den Ten druk. Uit het hoogduitsch van K. F. BECKER [door H. H.]. Tweede deel. Achilles naar
de Ilias van Homerus. Te Deventer, bij J. de Lange. 1848.
(4), 328 blz. El. 8vo. - Bevat een proza-vertaling van zeer vele stukII.

jes uit de Ilias.

34. 1. Ilias VI, 440-496, door G. DORN SEIEFEN, in : Astrea ... Utrecht
.,•• Vierde Jaargang ... 1854; blz. 11-12.
Grieksch en Nederlandsch.

Herdr. in:
II. Ilias van Homerus, in de oorspronkelijke versmaat vertaald
door M r G. DORN SEIFFEN. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855.
395 blz. 8vo. - Het Nederlandsch alleen.

Daaruit : vert. van VI 370-519 in : Astrea ... Utrecht .... Vijfde
jaargang, 1855-56 ; blz. 189-190.
35. Ilias VI 406-485 en XXIV 762-775, in : Hesperiden van M r Is. DA
Haarlem, A. C. Krusemln. 1855 ; blz. 133-136.
Herdr.: a) in de verschillende ititgaven van DA COSTA'S Kompleete Dichtwerken.
b) Bloemlezing uit DA COSTA'S Ged., 1877 [zie AEsemiLus, n.
2] blz. 129-131.
c) Hagar, Wachter ! wat is er van den nacht ? en andere

COSTA.
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poezie van M r ISAAC DX COSTA, uitg. door J. H. VAN DEN BOSCH.
Tweede druk. Zwolle, \V. E. J. Tjeenk Willink [1905]; blz. 80-83.
36. Od. VI 110-250 door Mr. G. DORN SEIFFEN in : Astrea ... Utrecht
Zesde Jaarg. ... 1856-57 ; blz. 91-94.
37. Il. I 1-21 in : PR. VAN DUYSE ' S Nagelaten Ged. VIII, 1884 [zie
ANACREON, n. 26] ; blz. 3.
38. Il. XII 195-229 door G[uiDo] G[EzELLE] in: Rond den Heerd.
1866. Brugge .. ; blz. 243-244.
39. I. Ii. VI 466-485, I 477-487 en 34-52, III 203-224 door C. VOSMAER
in: De Banier Derde jaargang. Derde deel. Haarlem. 1877; blz. 24
en 50-52.
Herdr. in:

IL De Ilias van Homeros. Vertaald door Mr C. VOSMAER. Leiden, A. W. Sijthoff, [1880].
XXXIII, (4), 528 blz. gr. 8vo. - Metrische vert. Met platen.
Herdr.: ibid. Tweede druk [1886]. Met, platen. — 3e dr. [1886].
— 4e dr. [1894]. — 5e dr. [1898]. Met platen. — 6e dr. [1902].
e dr. [ ?].
-7
Uittreksels in : De Homerische gezangen door CD. BUSKEN
HuET, in: Nederland, 1879, IIIe deel; blz. 143-179 en 289-316 ; —
Litterarische Fantasien en Kritieken door C d BUSKEN HUET.
Twaalfde deel. Haarlem. — Vert. van VI 369-502 in: Keur van
proza- en dichtstukk-en. Tweede lees- en leerboek ... door JAN
VAN BEERS. Poezie. 4e druk. Gent-Brussel, 1881 blz. 49-52, en in
de volg-ende drukken (8e dr. 1901). — Uittreksels in: De Ned.
Spectator, 1881; blz. 54-55. — Vert. van XIX 364-424 in: Nederl.
Letterk. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen, door
D. DE GROOT, L. LEOPOLD en R. R. RIJKENS. Vijfde druk Te
Groningen bij J. B. Wolters, 1882; en in de volgende drukken
(12e dr. 2e d. ib. 1923) ; Vert. van VI 390-496, in de 6e en volgende uitgaven van Proza en Poezie door Dozy en DE STOPPELAAR
[zie OVIDIUS, n. 70]. — Vert. van XVI 112-167, 218-306, 352-414
in : Bloemlezing nit Ned. Dichters door Poi, DE MONT. Gent, Hoste,
1883 ; blz. 158-163, en in : Poezie en Proza door Poi, DE MONT.
Tweede deel. l e Stuk. Poezie, ibid. 1898, blz. 298-303 ; id. ibid.
1901, blz. 298-303. — Vert. van XIX 364-424 in : Oud en Nieuw
door M. en L. LEOPOLD. ll e bundel]. Te Groningen, bij J. B.
Wolters, 1886 ; blz. 258-260; en in de herdrukken (5e dr. ibid.
1908). — Vert. van V 711-752 in: Stijl en Letterk. door FR. Wir,Luis, 2e dr. 2e st. 1891 [zie n. 10, d] ; blz. 79-80. — Vert. van
VI 390-496 in : Nederl. Bloemlezing door H. VAN KALKEN ... Brussel, Lebêgue [1897] ; blz. 416-419; id. Uitgave van 1909, ibid. blz.
195-199. -- Vert. van VI 392-496, XXII 395-515, XXIV 471-516 in:
Ned. Leesboek voor de hoogere klassen ... door M. BRANTS en 0.
VAN HAUWAERT. Moderne letterkunde. [2e uitg.]. Gent, I. Vanderpoorten 1912 ; blz. 582-588. — Vert. van VI 399-496 (bekort en
zeer veranderd) in: De Roman van een Kleuter, door Dr. JAC.
VAN GINNEKEN. L. C. G. Malmberg, Nijmegen, 1917 ; blz. 61-63
en id. 2e cnveranderde uitgave. L. C. G. Malmberg. 's Hertogenbosch, Antwerpen, 1922; blz. 61-63. — Vert. van VI 405-496 in:
Dr. C. G. N. Dr VOOYS, J. H. VAN DEN BOSCH en Dr. D. C. TINBERGEN, Letterkundig Leesboek voor H. B. S. ... Tweede deel
Wolters, Groningen-den Haag, 1923 ; blz. 185-188.
40. Stirkken nit IL en Od. vertaald in: Vertellingen van Homerus.

- 360 Uit het Engelsch van Rev. ALFRED J. CHURCH, M. A., ... vertaald door
Sneek, H. Pijttersen Tz. 1884.
Dr. A. E. BEUZEKAMP
41. Nausikad. De zesde zang van Homeros' Odysseia. Metriscb, vertaald door Dr. H. C. MULLER, De Leeswijzer Apeldoorn, IV° jrg.
, (1887-1888) ; blz. 273-274, 297-298, 312-314.

42, De Odussee van Homeros vertaald door Mr. C. VOSMAER.
Leiden, A. W. Sijthoff, 1888.
VI, 344 blz. gr. 8vo. - Metrische vert.
Herdr.: a) Ibid. [1890], [1899],[ ?], [ ?].
b) Od. VI in : Nederl. Leesboek ... door G. BOLKESTEIN, M.
A. P. C. POELHEKKE en Dr. J. PRINSEN. Derde deel. Bij J. B. Wolters' U. M. Groningen, den Haag, 1917; blz. 136-145.
43. Demeter bij Keleos [= Hymne aan Dem. 96-305] door EDW. B.
KOSTER in : De Gids 1897, III, biz. 124-129.
Herdr.: a) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 (en 1017>
[Zie ANTHEM,. GR. n. 6] ; biz. 361-367.
b) Ged. van E. B. KOSTER, 1907; biz. 197-202

44. Homerus' Odyssee. In proza vertaald... door Dr. W. G.
S. L. van Looy. 1901.

VAN DER WEERD, Amsterdam,
XVI, 457 blz. 8vo.

45. Homerus' Ilias. In proza vertaald... door Dr. W. G.

VAN

DER WEERD. ibid. 1904.
(8), 620 blz. 8vo.

46, Homeros Ilias. [Bekorte] proza-bewerking door KAREL VAN DE
WOESTIJNF,. Mij voor goede en goedk. lect. Amsterdam [1910].
262 blz. 8vo.
47. Hymne aan Paan door BALTHAZAR VERHAGEN, in : Onze Eeuw,
XIII. Jrg 1913, I; blz. 123-125.
Herdr.! Nachtwaken. Gedichten van BALTHAZAR VERHAGEN. H.
Prakke, Nijmegen [1913] ; blz. 57-59.

48. Kikvorschen-muizenkrijg... metrisch vertaald... door
N. V. de R. K. Boekcentrale. Amsterdam [1914].

LEO

SPEET...

58 blz. 8vo.

49. Hymne aan Demeter .., metrisch vertaald ... door LEO &WT.
Ibid. 11915].
80 blz. 8vo.

50. Oddyssee (sic) VI 149-185 metrisch vert. door H. in: Rostra
Gymnasiorum, 10e jrg. (1917-18) ; blz. 169-170.
51, 11. XX, 156-258 in proza vert. in : Grieksche Letterk. door ViiRTHEM. 1918 izie ARCHILOCHUS, 11. 2] ; blz. 28-31.
52. IL XXII 90-330 en andere fragmenten zit de Ilias [door A. B. H.
GEtLEN S. I.] in: Van alle tijden Vierde deel. N. V. de R. K.
Boek-centrale. Amsterdam [1921]; blz. 133-134 en 143-152.
53, Homerische Hvmnen vertaald door Dr. X. W. TIMMERMAN. I.
Tot Afrodite, in : De Nieuwe Gids, 1924, I, blz. 570-518.
- Metrische vertaling der groote hymne aan Afrodite.

XLIX. Hypsicles,
Zie Eucurms, n. 2, 1 en 8
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L. Iamblichus.
Pythagoreesche zinsneden uit de Vermaningen van Yamblichus (sic)
en De Symboien van Pythagoras in : De gulden Verzen van Pythagoras
[ zie PYTHAGORAS, 'n. 3], 1911; biz. 61-63 en 64-94.
Vertaling van ProtrePticus II en XXI (behalve de inleiding) ; de
laatste venaling is onderteekend C. S.
Herdr. in: Id. 1921,; biz. 42-43 en 44-64.

LI. Isaeus.
De Pyrrhi hereditate 1-10, door CH. M. VAN DEVENTER in : Tweemaandelijksch Tijdschrift ... Amsterdam. MDCCCXCVII. Deel I; blz. 263-264.

LII. Isocrates.
1. Isocratis vermaninghe tot Demonicum... [door M.
GILLIs]. Tantvverpen By Ian van Waesberghe... 1564.

ANT.

(47) blz. 8vo. — Illz. (4/-47) : Isocratis Leven nae tschrijuen van Plntarcho.
Gent, Leuven, den Haag.

2. Een onderwys-rede van Isocrates aen Demonicvm, Nopende
de plichten, of blz. 52-73 van : Guide Spreuken van Pvblivs
Syrvs door A. RAVESTEIN, 1633 Izie PUBLILIUS, n. 1-2].
§ § 13-43 zijn in rijmpjes vertaald.

3. Ad Demon., door

PERS,

1637 [zie ARRIANUS, n. 2].

Herdr.: 1644 en 1660.
4. Uittreksels nit Isocrates aen Demonicum, in: Stoische Leeringen
... door FR. VAN VOORT. 1649 [zie SENECA n. 15] ; blz. 474-479.
5. Redevoering ... voor Nicias tegen Euthynus. Zonder getuigen,
in : Vaderlandsch Magazijn, van Wetenschap, Kunst en Smaak ... Vijfde
deel, tweede stuk. Te Amsterdam, bij G. Warnars, MDCCCXII ; biz.
831-840.

6. Uittreksels nit ad Dem., door J. P. AREND, in: De Recensent ...
1840; biz. 105-124.
7. Isocrates, door H. A. SCHEURLEER. 's-Gravenhage, J. Cikot, 1920.
(6), 8 biz. 8vo. Uittreksels nit Paneg. en Phil.

33e deel, 2e stuk. Amst.,

LIII. Josephus.'
1. Die Wrake van Jherusalem, door

JACOB VAN MAERLANT.

Een bekorte berijmde velftaling van den Joodschen Oorlog.
1. Een fragment [,..-_- 30511-30558 volgens David, zie III] medcgedeeld
door G. C. F. LiscH in: Jahrbiicher des Vereins fur meklenburgische

(1) Een gids to midden der vele Josephus-folianten vond ik in : De
Flavii losephi antiquis interpretibus Bartels scripsit C. P. BURGER Jr.,
in : Sertum Nabericum ... Lugduni patavorum. B. J. Brill. MCMVIII,
blz. 57-67. — Een beknopte bibliographie der Josephus-vertalingen gaf
ik in : Ons Geloof, 1920, blz. 133-134.
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Geschichte and Alterthumskunde ... Achter Jahrgang ... Schwerin, 1843;
blz. 214-215.
Herdr. in : VerMagen en berigten uitg. door de vereeniging
ter bevordering der oude Ned. Letterkunde. Eerste jaargang.
Leiden, D. du Mortier en Zoon. 1844 ; blz. 36-37.
II. Twee fragni. [= 33363-33424 en 33529-33603, David] in : Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ... in de Nederlanden, door D. BUDDINGH. Tweede stuk, eerste gedeelte. Te 's Gravenhage, bij J. M. van
't Haaff. 1843 ; blz. 36-41.
III. Die Wrake van Jherusalem ... in : Rymbybel van JACOB VAN MAURIANT ... voor de eerste mael uitgegeven door J. DAVID, pr.. Derde deel,
Brussel, M. Hayez ... 1859.
XXXV, 552 blz. gr. 8vo.
IV. Een fragm. [= 31747-31906, David] in : Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten uitg. door NAP. DE PAUW ... Tweede deel. Wereldlijke Gedichten. Gent, Siffer, 1903 ; blz. 136-141.
2. [fol. 4 r.]. ioseph' were vander destructien van iherusalem die die
romeynen deden. [aan het slot :] Voleint ter goude in hollfit bi mi geraert
leeu Jnt iaer ons heren MCCCC1xxxij Op sinte bartholomees auont.
(no) bldn 8vo. — Len zeer bekorte vertaling.
Utrecht, Londen, Gent (defect).

3. Flavij Josephi... seuen boecken, van die Joetsche oorloghey
ende Destructie va, Jerusale. Wten Griecxsche in Latijn, en
voorts wten Latine nv eerst in Duytschen ghestelt... Desselfs
Josephi leuen, by den seluen ghescreuen, ende nv corts eerst
wten Griecxschen int claer ghecomen [door NICOLAUS VAN
WINGHE]. Gheprint Thantwerpen... by my Symon Cock...
M.CCCCC.en LJJ.

("8) bldn folio.

Gent Ac., Plantijn, Doornik, Amst., Londen.

Herdr.: Gheprint Thantwerpen ... Bi mi Claes vande Wouwere.
M.CCCCC.LXJJJJ.
("8) bldn folio.
Plantijn (A 4155), Londen (4515 f ii).
Titeluitg.: Ghedruckt Thantwerpen ten coste van Jasper
Troyens ... M.CCCCC.LXXX.
Antw. (90663).
Alle hier genoemde exemplayen van Die Joetsche oorloghe zijn samengebonden met de Oude Geschiedenissen
der Joden [zie n. 4].

4. Flavij Josephi... twintich boecken, vanden onden gheschiedenissen der Joden... Met een boeck inhoudede die martelie der
Machabeen seuen ghebroederen, ouer gheset wten Gricxschen
(sic) in Latine, en voorts wte Latine nv eerst ouer geset in
Duytsche... [door NICOLAUS VAN WINGHE] . Gheprint Thantwerpen... by my Symon Cock... M.CCCCC.LJJJ.
(2), CC.XVIIJ bldn folio.
Gent Ac., Plantijn, Doornik, Amst., Londen.

Herdr.: Thantwerpen by Jaspar Troyens ... M.CCCCC.LXXX.
CCV bldn folio.
Plantijn (A 4155), Antw. (90663), Londen (4515 f n).

- 363 5. Flavii losephi... Boecken, to weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van zijn eyghen Leven.
Noch van den Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt_
Jerusalem andere seven : Item van de oude afcoemste der Joden
twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum : ende ten
laetsten, noch een van des vernufts conste ende der Machabeer
lijden. Daer by ghevoecht zijn Egesippi vijf Boecken... Nu eerst
in nederduytsche tale overgheset wt de Hoochduytsche sprake...
Door EVERAP.DUM Bommuum... Tot Leyden, By Jan Paedts
Jacobszoon, ende Jan Bouwenszoon... M.D.XCIIII.
folio. - EgesiPPus of HegesiPPus, Latijn(4), 343, ( 15), 77, (3) bldnOp
dien naam staat een Latijnsche bewersche vervorming van Joseinis.
king van het Bellum ludaicum, die onder de werken van den H.
Ambrosius op ons is gekomen en dikwijls aan dezen toegeschreven
wordt.
Amst.

Tot Leyden, By Jan Paets Jacobs zoon ... M.DC.II..
(2), 343, (LS), 77, (3) bldn folio.
limst.
b) Ibid. ... M.DC.VII.
(2), 343, (15), 77, (3) bldn folio.
Amst.
c) 'T'Amstelredam, bij Willem Jansz. Stam ... 1611.
(2), 338, (13), 77, (3) bldn folio.
Amst.
d) Anno 1626. T'Amstelredam By Ian Evertss. Kloppenburgh.
bldn folio.
(2), 338, (13), 77, (3)Amst.
e) t'Amstelredam, Gedruckt voor Ian Evertsz. van Heerden ..._
1636.
(2), 338, (13), 77, (3) bldn folio.
Gent.
Id. met adres: t'Amstelredam, Gedruckt voor Hans Walschaert ... 1636.
Amst.
Id. met adres : Tot Haerlem, Gedruckt voor Adriaen
Roman ... 1636.
Herdr.: a)

Amst.

f) t'Amstelredam, Gedruckt by de Weduwe van Joost Broersz ...
1647.
(2), 338, (13), 77, (3) bldn folio.
Amst.
Id. met adres : Anno 1647. T'Amsterdam Gedruckt bij Ian.
Iacobsz Bouman.
Amst.

g) Anno 1659. t'Amsterdam By Ian Fredericksz Stam en Ian
Iacobss Schipper.
(2), 338, (13), 77, (3) bldn folio.
Amst., Leiden.

6. Verhael Van de geschie'lenisse voor-gevallen tusschen Iesep li ter
eenre ende Potiphars huys-vrouvve ter anderer zijden, gelijck Flavius
Iosephus ... de selve beschrijft [= Antiq. II 39-60], op blz. ***v tot ***3 r
van het voorwerk van : Self-stryt, dat is Crachtighe bevveginghe van
Vlees en Gheest ... Door J. CATS. Tot Middelburgh Ghedruckt by Hans.
vander Hellen, voor Jan Pietersz van de Venne ... 1620.
Antw., Gent (defect), Londen.
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7. Waerachtige Beschrijvinghe van d'Oude ende Nieuwe Stadt Jervsalem, Alsoo die geweest is ten tyden onses Salichmaeckers Jesv
Christi, ende daer nae ghedestrueert. Beschreven Van Fl. Iosephvs ende
Hegesippvs, Alsoo die oock teghenwoordich is ... Tot Loven, Gedruckt
1)3- Henrick van Hastens ... 1628.
(92) blz. 4to. — Bevat uittreksels uit Boek V en VI van den Joodschen Oorlog.

Gent.

8. Flavii Josephi... Boecken ; Te weten, twintigh vande Oude
Geschiedenissen der Joden, en een van sijn eygen Leven : noch
seven van de Joodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Jerusalents : mitsgaders twee van de Joodsche Oudtheyt, tegens Apionem den Letter-konstenaer : en ten laetsten een van de Heer.schappij des Vernufts, en het Lijden en Doot der Machabeen.
Nu op nieuws uyt de Griecksche en Latilnsche sprake vertaelt,
door L[AMBRECHT] v[AN DEN] Bos... Daer by gevoeght Egesippi
Boecken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der
Stadt Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. DE
VRIES vertolckt... en verciert met twee hondert en vijftigh heerlicke konstrijcke kopere Titel- en History-platen... Te Dordrecht,
_By Jacobus Savry... 1665.
(6), 402, (14), 86, (2) bldn folio.
Amst. (2 ex.).

Herdr.: a) Id. verciert met twee hondert en vijftig heerlijke
konstrijke kopere Titel- en History-platen. t'Amsterdam, By de
Weduwe Nan Jan Jacobsz Schipper ... 1682.
(5), 414, (14), 91, (3) bldn fol.

Brussel, Gent, Amst., Maastr.
b) Id. In IV Deelen. Met kopere Platen vercierd. t'Amsterdam,

By I3arend Visser, Willem de
van Damme. 1698.

C01113,

Willem Lamsveld en Andries

8vo. — Deel I: (i6), 567, (43) blz. — Deel II: (4), 581-1224 blz.
— Deel III: (i4), 688, (29) blz. — Deel IV: (8), 457, (23) blz.
Kortrijk (deel IV, Egesippus, ontbreekt), Amst.

9. Alle de Werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig
-Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen
Leeven, de Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Ro-meynen, Zyne Twee Boeken tegen Apion, en zyne beschryving
van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Het Gezant-schap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt de Overzetting van den Heer D ' ANDILLY in 't Nederduytsch overgebragt door W. SAwEL. Nog zyn daarby gevoegd De Vyf Boe- ken van Egesippus Van de Joodsche Oorlogen, en de verdelging
• Terusalems... t' Amsterdam, By Pieter Mortier... MDCCIV.
Brussel, Amst.
(36), 782, (28), 113, (II), blz. folio. Met vele kopergravuren. — De Fr.

vertaling van d'Andilly werd dikwijls herdrukt. De oudste uitgatif van
zijn bewerking der Antiquitates, die mij in handen kwam, is geti-

- 365 field: Histoire des Ivifs ecrite Par Flavivs losePh. Sous le Titre de Antiqvit= ivdaiqves... Tradvite Sur POriginal Grec... par Monsievr ARNAV1,D IPANDTI;LY. TrOiSiettle edition. A Paris. Chez Pierre le Petit...
M.D.C.LXX. fol. (aan 'het slot: Aeheve d'itivrinter pour la premiere
fois le 23. Decembre r666). — De eerste druk van de vertaling der
overige werken is: Histoire de la gverre des Ivifs contre les Romains.

Response a APPion. Martyre des Machabies. Par PlAviVS IoSEPH. Et
sa vie ecrite Par lvy-mesme. Avec ce qve PHILON a escrit de son
Ambassade vers l'EmPereur Caius Caligula, Tradvit dv grec par Monsievr ARNAVLD D ' ANDILLY. Ibid. M.DC.LXVIII fol.
Herdr.: a) t'Am sterdam, By Joannes Oosterwyk MDCCXXII.
(20), 482, (4), 4 89 - 782, (3 0 ), 1 1 3, (ir) blz. folio.
Amst., den Haag.
(zooals hierboven)
b) Alle de werken
Kaligula. Voor
deezen vagens de 'Overzettinge van den Heere D 'ANIMIN in
't Nederduytsch overgebragt door W. SAwra, ; Maar nu naar het
oorsprongkelyk Grieks overzien, op zeer veele plaatsen verbeeterd,
en vermeerderd met het voorheen onvertaalde Geschrift van Philo
tegen Flakkus, onder 't opzigt en door SIGEBERT HAVERKAMP
New zyn daarby gevoegd De vyf boeken van Egesippus t'Amsterdam, By Marten Schagen ... 1732.
(46 ), 790 , (26), 112, (II) blz. fol.

vent, Amsi., den Haag.
c) [Eerste deel]. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken.
Nieuwe druk. ''Amsterdam, By Marten Schagen, 1736. — Tweede
deel. Met Konstplaatjes van Jan Luiken. Nieuwe druk. Ibid.
1737.
4to. —
(4) blz.

deel: XX, 85r blz.; — 2° deel: VIII, 478, (23), 238,

den Haag

Id. met aclres: Te Haarlem, By Jan Bosch, z. j.
A inst.

d) Id. in 12 deeltjes 12mo. Met Konstplaatjes van J. en K.
Lnyken. Deel I-IV : 1736 deel V-XII: 1737.
In het exemplaar der Centrale Bibliotheek van Rotterdam, het
eenige dat mij in handen gekomen is, heeft de gedrtikte titel van
deel I het adres : T'Haerlem, By Jan Bosch, z. j.; het oorspronkelijke adres is echter zonder twijfel hetzelfde als op de titelprent en in de elf volgende stukjes, t. w.: t'Amsterdant, By
Marten Schagen.
P stukje: (6), VII-LII, (14), 9-316 blz.
2'
stdkje: (4). 321-764 blz. — 3' stukje: (4), 769-1165 blz. —
stukje:
(4), 1171-1538 blz. — 5' stukje: (4), 1543-1980 biz. — 6' stukje: (4),
1985-2446 blz. —
stukje: XXI, (2), 357 blz. — 8' stukje: (4),
363-813 blz. — 9' stukje: (4), 819-1164 blz. 10' stukje: , 11691409, 67 biz. — 11a stukje: 355 blz. — 12 . stukje: (4), 361-680, (12)
blz. — De signatuur is doorloopend voor deel I-VI (Joodsche
Oudheden), deel VII-X (Leeven van Josephus., OorlOg der Jooden, Gezantschap van Philo aan keyzer Kaligula, en zyn geschrift tegen Flakkus) en deel XI-XII (Egesippus).

e) Alle de Werken van Flavius Josephus, met aanmerkingen
uitg-egeeven, door J. F. MARTINET ... 9 dln, Met nieuwe Plaaten.
Te Amsterdam, by Allart en Holtrop, MDCCLXXXIIIMDCCLXXVIT.
8vo. — Is luidens het voorbericht, een verbeterde druk der vertaling SEWEL-HAVERKAMP. Het 8' deel bevat o. a. het Gezantschap van Philo en zijn schrift tegen Flaccus; het 9' bevat Egesippus.
Amst.

Joodsche Oudheden of Historie der' Joden. Naar het oorf)
spronkelik Grieksch overzien ... door STGEBF,RT HAVERKAMP ... Naar
bet tegenwoordige spraakgebruik uitgegeven, onder toezicht van
Dr. J. A. GERTH VAN WIJK Opgeluisterd met kunstplaten naar
Jan en Kasper Luiken. Leiden, Alberfus Willem Sijthoff [18841.
(8), 309, XIII blz. gr 4to.
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ci. Het Leven van Flavius Josephus, door hem zelven beschrev en ; Historie van den oorlog der Joden tegen de Romeinen ; Antwoord aan Apion ; en de marteldood der Makkabeers. Naar het
oorspronkelijk Grieksch enz. ... ibid. [1885].
V,
XI blz. gr. 4to.
& M.
Titeluitgaaf der beide deelerc: Arnhem, Gebr.
Cohen, Nijmegen. [1891-92].
10. Alle de werken van Flavius Josephus, Naar het Grieksch in
't Engelsch gebragt en verkort, Waar by gevoegd is : De twee Boeken
van Josephus tegen Appion ; Zyn richtsnoer der reden, of het Martelaarschap der Macchabeen, En 't Gezantschap van Philo den Jood aan den
Keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch Vertaald.
Eerste deel. Te Amsterdam By J. van Gulik. MDCCLXXX. Tweede
deel, ibid. MDCCLXXX.
8vo. — Deel I: (4), XLVIII, 545 blz. — Deel II: XXII, 646 blz. —
Met platen.
Amst.

11. Al de werken van Flavius Josephus. Bewerkt door Dr. W.
A. TERWOGHT... Met 100 houtgravuren. Te Dordrecht, bij J. P.
Revers. MDCCCLXXIII.
XII, 779, (I) blz. folio.

LIV. Longinus.
I. D. Longinus Verhandeling over de Verheventheit en Deftigheit des Styls... In het Nederduitsch vertaalt door P. LE
CLERCQ. Te Amsteldam gedrukt voor de Compagny. 1719.
(16), 144 blz. 8vo.
Brussel (2 ex.)

2. Longinus Over de Verhevenheid... vertaald door
SIEGENBEEK.

MATTHIJS

Te Leyden, bij L. Herdingh, MDCCCXI.

VIII, '35 blz. 8vo.

LV. Longus.
1. *Het verwonderlijk grieksch verdigtsel onder den tytel
de Herderlijke liefdensgevallen van Daphnis en Chloe. Amst.,
v. Esveld. 1744.
(TYDEMAN, Lyst

van

Ned. vent.).

2. *Longus. Dafnis en Chloe. Een idylle, uit het Grieksch,
vertaald door A. DE MIEVTLLE. Amsterdam, W. B. Moransard,
1908.
(BRINKMAN'S

Catalogus

voor 1901-1910).

3. Longos. De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe.
Vertaling nit het Fransch van AMYOX door J. ,BRouwER. 1919.
Mij voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam.
113 blz. 8vo.
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LVI. Lucianus.
1. Sommige uytgelesene Colloqvia, Ofte Tsamen-Spreeckinghen Desiderii Erasmi Rcterodami, ende Luciani Samosatensis Beyde In de
Neder-Duytsche sprake overgeset, Door ANDREAM VAN OOSTERBEECK. Tot
Vtrecht Ghedruckt by Ian Amelisz ... 1613.
(17), 141 , (7) bldn aito. — Fol. no r.-14o v.: 13 dial. mort., uit het
Latijn van Erasmus vertaald.
Gent.

2. *De ghenuchlijcke, ende seltsame Reyse ofte scheep-vaert Luciani
Ghedruckt t'Haerlem by Adriaen Rooman. Voor Daniel de Keyser ...
1613.
l2mo. — Ware geschiedenissen (volledig of gedeeltelijk ?).
(Ned. Letterk. 1893 [zie Azsopus, n. 4, c], n. 328.)

3. Wondere wonderheden Lvciani : Een schoone, welghedichte, verheughelijcke ende wondere Fabule : Alder-waerachtighste Leughen... in onse tale overghestelt ende in vele plaetsen verbetert. t' Antwerpen. By Franchois Fickaert... 1647.
Londen.
92 biz. 8vo. — Deze vertaling der Vera Historia is veel ouder, blijkens de approbatie : Dit Boecxken... van nieus ghecorrigeert ende
ghesuyvert, mag herdruckt, ende oock order de Ionckheydt in de
Scholen ghebruyckt worden. Quod attestor 27. Novembris, 1622 D.
(ondert.:) Max. ab Eynatten. Can. & Schol. Antverpiensis.

4. TENION MIIANOP0110 ^.; Vertaelt, vermeerdert, ende in Rijm
ghestelt door PESTER MEVLEWELS. Ende Verthoont ... den 18. October.
z. j.
1636. T'Antwerpen, By Jan Huyssens
(24) bldn 4to.
Gent.

5. Tymon Van Lucianus, in : Tweede Deel. Van Thalia, of
geurige Zang-goddin, van W. G. V. F[ocQuENBRocH]... t'Amsterdam, Gedrukt by Joannes van den Bergh... 1669 ; blz. 3-70.
In verzen vertaald, toneelscher-wijs uytgebeelt n en ingedeeld in
zestien uytkomsten. »
Gent.

Herd t'.: a) In: id. Den derden Druck, t'Amsterdam, Gedruckt
by Baltus Boeckholt ... 1675 ; blz. 5-60.
Gent, Amst.

Titelititgaaf: Id. ibid. 1676.

Amst.
b) In: id. t'Amsterdam, By David Lindenius ... en Andries
Vinck
1679; biz. 215-269.
Amst., Leiden.

c) In: id. t'Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot,
en Gysbert de Groot ... 1682 ; biz. 215-269.
Amst., Londen.

d) Alle de Werken van W. v. FOCQUENBROCH. Berste Deel.
Verzamelt c.. door ABRAHAM B6GAERT. t' Amsteldam, By de Wed.
van Gysbert de Groot ... 1696;
461-518.
Nijmegen T.

e) Id. De tweede druk, ibid. 1709; blz. 461-518.
Londen.

f) Id. Dc tweede druk. t'Amsteldam, By de Erve van de Wed.
Gysbert de Groot en Antoni van Dam ... 1723 ; blz. 461-518.
Is eigenlijk de derde druk van Alle de Werken.
Leiden (1200 E 31), Amst.
Londen.
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g) Id. De derde druk. Te Amsterdam, By Steven van Esveldt
... 1766; blz. 461-518.
Is– digentijk de vierde druk.
Gent, !Leiden.

6. Ate de Weiken. vati. 'Lucianus den Samosatenser : Eerste
deel. Nieuwlyks ‘uit het Griek vertaalt, door S[TEVEN] BILANKAERT] M[ed.] D[oct.]. t' Amsterdam, By johatines ten Hoorn...
1679.,-- Het :Twee& Deel Der Werken... ib. .1679.
ittite. --L M. I: 714 'biz. — DI. II : 877, 434 blz. — Met ,platen van R.
de HooOle.
Leuven, Brussel, den Haag.

..

7. Charon of de Bezienders, Meerendeel gevolgt na die van
[door P. V.I. Te Amsterdam, By .Hendrik Bos ... 1720.
.(xo), H-45, (3) blz. 8vo. — Ihtgebreide vertaling. in verzen.
Le iden.

Lucianus

8. Luciaen van Samosates Droom, of de Haen, in verzen vert.
d. .-. L. F. in : Proeve van Dichtoeffening... 1731 ,[zie ANACR.
n. 6] ; biz. 259-316.

9. Samenspraken der •Den ... In het Nederdnitsch overgezet ... door
§tukje. Te Utrecht, 'By W. van Yzerworst ...

B. V. 'P. nerste
MDC'CLXXX`X: I.

VIII, 61 blz. 8vo. — Tien samenspraken.
.Leiden.

10. Timon... [vert. d. JAN TEN BRINK] in: Bibl. van etude
Letterk. I, 1808 [zie DEMOSTHENES n. 2]; biz. 1:05-145.
11. De vergadering der goden [vert. d. JAN TEN BRINK], ibid.
biz. 455-466.

'12. Twee zantenspriiken der dooden [5 en 7] in : De Recensent ...
Zevende deels tweede stuk. Te Amsterdam ... 1814; blz. 529-533.
13. Het treurige lot der geleerden, die ziCh voor loon verhurei [vert. 'd. JAN TEN BRINK] in : De Recensent... Achtste
deels tweede stuk... 1815 ; blz. 1-22, 78-98.
14. De Overvaart over den Styx ; of de Tiran... door N. G.
VAN KAMPEN, in :

Magazijn voor Wetenschappen (zie DEMOSTHE-

NES, n. 5) Vijfde deel...' 1826 ; biz. 235-270.
15. Hermotimus ... door J. C. FULI,INK, in :
3], VII, 1827 ; blz. 123-230.

Mnemosyne [zie APOL-

LONIUS, u.

16. Philopseuaes, 33-36; , door P. H. VAN MOERICURICEN, in : •Noord en
Zeveri iende jaarg., 1894. Cillemborg; blz. 124-125.
17. Halcyon, door CH. M. VAN DEVENVER, in : De Kunstwereld,
[1 e jrg .], Amsterdam, 1894, a. 4; biz. 2.
18. Uittreksels itit : De Dood van , Peregrinos, door CR. M. VAN DEvENirink, ibid. Twee& jaarg. 7895; 'Ott. 518-579.
Zuid,

19. Drie (halogen... De Overvaart..., Timon... door Dr. H. J.
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KIEwIET DE JONGE, en de .Wijsgeerenveiling door Dr. B. J. H.
OVINK... Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings [1896].
XXXII, 96 blz. 8vo.
20. Ikarotnen-ippus, 1-7, door . JAN VAN DEN„BROEK, in : Rostra Gymnasiorum. 9° Jrg. (1916-1917) ; blz. 117-118.

21. Philosofenmaal en De liefhebber van nonsens-verbalen,
in : Honderd jaar geestelijk leven door J. J. HIRTMAN. 1918 [zie
PLINIUs MINOR, 11. 7] ; blz. 95-135.
Herdr. in: Id. 2 e uitg., ibid., 1921.
22. Lucianus. Bloemlezing uit de dialogen der godes, der dooden
en de ware geschiedenissen
vertaald door Dr'. jM. Tn. Ha/.EN.
Zutphen, W. J. Thieme & Cie [1923].
V, 7-67 blz. 8vo. — 6 dial. deor., to dial. mort. en blz. 43-62 nittreksels nit de Ware Gesell.

!NIL Lysias.
1. *Vertaling van de eerste redevoering van Lysias. Voorlezing
van W. A. HIRSCHTG. Leiden, Sijthoff, 1855.
(Fonds-cataZegus van A. W. Sijthoff's Uitg.-mij to Leiden, 19314;
1.16).
2. De drie fragmenten aangehaald door ATHENAIOS XIII, 611 D vlg.
(LYsiAs ed. SCHEIBE, 1897, b/Ze 234-2,35) vert. door CR. M. VAN DEVENTER
in: De Kunstwereld [ t o jrga, Amst. 1894, n. 28, blz. 2.
3., De caede Erast. 6-27 en 1-4; contra Erast. 62-78 door CH. M. VAN
DEVENTER, in : Tweemaandelijksch Tijdschrift jrg. deel. Amsterdam ... MDCCCXCV; blz. 411-415, 437, 415-418.
Herdr. : CH. M. V. DEVENTER,. Helleensche Studien,* [zie ANDOciDES1, blz. 13-17, 43-44, 18-21.
4. Contra Diog. 9-18, door CH. M. VAN DEVENTER, in ; De Kunstwereld,
2. jrg. Amst. 1895; blz. 731-732.
5. Pro invalido, door CH. M. VAN DEVENTER, ibid. 3° jrg., 1896;
blz. 3-5.
6. Contra Diog. 19-27 door CH. M. VAN DEVENTER in : Tweemaandelijksch Tijdschrift jrg. Ie deel. Amsterdam ... MDCCCXCVII;
blz. 260-262.

UM. Melina°.
Lierzang anti Rome; in : Verspteide Gedichten van- Dr. H. C. MuLLER
[zie CALLI'NUS, n. 61, -1908; blz. 55.
LIX, Menander.
1. Stukken uit de nieuw ontdekte fragmenten vert. - door J. VAN
LEEUWEN in : Verslagen en Med. der Kon. Akad. van Wet. Afd. Letterk., Amsterdam, 1909T ; blz. 277-283.

2. Vier bliispelen van Menander (Het Scheidsgerecht, Glycera,: Het
Meisje nit Samos,' De Beschermgeest) door Dr. J. VAN IzEuwEN jr. 1922.
Mij voor goede en goedkOone lectuur. Amsterdam.
Prozavertaling. De leeinten zijn door gefirrgeer,de samenvattihgen
:angcvnld

- 370 LX. Mimnermus.
1. 2 in : Schoonheden uit Gr. Dichters door G. DORN SEIFFEN, 1821
[zie ANACREON, 11. 17] ; blz. 6.
2. 1, 2 en 5 door W. HECKER, in : Dichterlijk Mengelwerk, 1836 [zie
ANTHOL. GR., 11. 5] blz. 62 -64.
3. 2 en 1 in : Letterk. der Gr. en Rom. door VAN DEN ES, 2 e uitg. 1877
[zie ANAcR., n. 29] ; biz. 27 .
Herdr.: Id. 30 uitg. 1893 ; blz. 27.
4. 2 en 11 door A. VALCKENAERE S. J. in : Nou.v. Essais ped. V,
1912-13 [zie ALCAEUS, n. 1] ; blz. 456-457.
5. 1 en 2 door W. E. J. KUIPER in: Gr. Lyriek door W. E. J. KUIPER,
1923 [zie ArscHvLus, n. 16, e] ; blz. 104-105.

LXI. Moschus,
1. Cupido vvech-gheloopen, ende verloren. Meest uyt Moschi Griecksche ghedichten, in : Silenvs Alcibiadis, sive Protevs ... [pars prima ;
door JAc. CATS]. Middelbvrgi, Ex Officina Typographica Iohannis Hellenij, Anno M.DC.XVIII...; blz. 106-108.
Leiden (1018 C I).

Herdr.: a) Tael- en Dichtlievende Oefeningen van het Genootschap ...: Kunst wordt door arbeid verkreegen [Me deel]. Te
Leyden, • Bij C. van Hoogeveen, Junior. En C. Heyligert.
MDCCLXXX ; biz. 279-301.
Brussel, Amst., Katwijk.

b) Ernst en Boert voor 1802 (en 1806) [zie n. 7-8] ; blz. 60-63.
c) De Dichtwerken van BILDERDIJK. Vijftiende deel. Haarlem,
A. C. Kruseman. 18.59; blz. 420-422.
d) Nederl. Dichterhalle, door J. F. J. HEREMANS. II, 1864
[zie AESOPUS, n. 1, c] ; blz. 16-17.
2. De vluchtende Kupido, in : De gestrafte Kupido, door G. KEMPHER, 1724 [zie AUSONIUS, n. 2] ; blz. 72-75.
3. Lykklagt ... over Bion, in: Gedichten van DIRK SMITS. Te Rotterdam, by Philippus Losel, MDCCXL ; blz. 255-265.
Herdr. : Gedichten, van DIRK SMITS. In 's Gravenhage, bij
S. de Visser. MDCCCXXIII ; blz, 214-224.
4. Kupido op de vlucht in : Mijn Verlustiging [door W. BILDERDIJK]
1779.
In de exemplaren Amst. 235 D 17, Amst. Ak., Haarlem, Parifs [zie ANACREON, n. 8].
Herdr.: a) Tael- en Dichtl. Oef. 1780 [zie n. 1, a], blz. 276-277.
b) Mijn Verlustiging [door W. BILDERDIpc], 1781; blz. 29.
c) Ernst en Boert, 1802 [zie n. 7-8] ; blz. 64-66.
5. De verlooren Kupido, door J. C. v. A. in : Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet. I)erde 'deel. MDCCLXXXII [zie ,ANACREON, n. 9], blz.
59-360.

6. Rouwklacht van Moschus over den dood van Bion [door P. NiEuwin : Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's tweede Genootschap. Tweede Stuk, ,bevattende eene dicht-kundige Verhandeling over
de rtgelen , der Dicht-kunde... [door JERONIMO Dr ,BoscH]. Te Haarlem,
by Joh. Enschede en Zoonen, en J. van \\ T alre. MDCCLXXXIII ; blz.
LAND]

221-226.
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Herdr.: a)Gedichten van P. NIEUWLAND, 1788 [zie ANACR. n.
11]; blz. 57-67.
b) Ged. en Redev. van P. NiEuwLAND, 1824; blz. 15-19.
7-8. De ontvluchte Cupido, eerst letterlijk, dan in verzen vertaald
in: Ernst en Boert voor de XIXe Eeuw ... voor den jaare 1802 [door
A. FoKKE, SIMoNsz.]. Te Amsterdam, bij W. van Vliet en J. van der
Hey ; blz. 56-58 en 66-69.
Titeluitg.: Id. voor den Jaare 1806 ... Door AREND FOKKE,
SDIONSZ... Te Amsterdam, bij A. B. Saakes.
9. Liederen van Anakreon en Treurzang van Moschus bij den dood
van herder Bion ... door G. DORN SEIFFEN, 1809 [zie ANACREON, n. 14].
10. *Lijkzang over Bion, door J. P. KLEYN.
(Door Kleyn zelf genQemd in: Mnemosyne, IV° Stuk,
1817; blz. 31).

11. Mosul. 2, 6 en 3 in : Schoonheden ... door G. DORN SUIFFEN, 1821

[zie ANACR., n. 17] ; blz. 20-23.

2 herdr. in: De Recensent ... Vyftiende Deels Eerste Stuk. Te
Amsterdam ... 1822 ; blz. 169.
12. I. Zee en land, in : Gedichten van EDW. B. KOSTER. Leiden, A.
W. Sijthoff, [1888]; blz. 66.
II. Treurzang op den dood van Bioon door EDW. B. KosTER, in : De
Gids, 1893, IV, blz. 163-167.
Beide herdr.: a) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 (en 1917)
[zie A NIVOL. GR. n. 6] ; blz. 385-391.
b) Ged. van EDW. B. KOSTER [1907] ; blz. 220-225.

LXII. Musaeus.
1. Rampzalige Leander Van Musre us. Vertaald door ADR. VAN NISPEN.
Tot Dordregt, Voor Abraham Andriessz ... 1651 [zie Acrinixs TATIUS].
2. Hero en Leander, in: J. PLuimERs Gedichten [JO deel]. t'Amsterdam, By de Erven van Albert Magnus ... 1692 ; blz. 110-124.
Antw., Katwiiiz, Leiden.

3. Id. in : Ernst en Boert ... voor den jaare 1801 [door A. FOKKE,
SimoNsz.] [zie AIoscHus n. 7-8].
Titeluitg.: Id. ... voor den Jaare 1805 ...

LXIII. Neophron.
1. Zelfstryt van Medea [= NEOFR. fr. 2 in: Trag. gr. fragm. rec.
NAUCK, 1889 ; zie AESCHYLUS, n. 9] in : D. VAN HOOGSTRATENS Gedichten. 1696 (en 1697) [zie CEBES, n. 6] ; blz. 341.
2. De cirie fragmenten van Medea in verzen vertaald door A. FLAMENT in : De Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Vierde deel. Amsterdam...
1884; 'biz. 510.

LXIV. Palaephatus.
Pakephatus van de Onghelooflijcke Historien... In het Nederlantsch vertaelt door NITKOTAAS1 -BroRREmANs1 A. t' Amsterdam. Voor Tan Hendricksz... 1661.

- 372 Ongen. voorwerk, 15o (2) blz. 121110. Achterin vert. van de twee
hoofdstukies Van den Vinder van het purger, Van den Vinder van het
tjzer, die in geen der handschriften van Palacphatus te vinden zijn,
maar wel. in Ole oudere uitgaven sinds die van C. Tollius (Amst.,
1649), welke N. B. A. gevolgd heeft.
Londen.

nieuws verbeeterdt door De Heer G[EERAARD ?J
Herdr.:..,
B[RANDT ?] . t'Amsterdam, By Abraham Boekholt ... 1687.
(48), 198, (5) blz. 121110.
Gent I.

LXV. Philo.
1. Van Edelheydt ken edel Boecxken by Philonem Judea ouer
1580. jare gemaect, en nu int Jaer 1583. vertaelt door D. V.
COORNHERT... Ghedruckt tot Haerlem,... by Antonis Ketel,
(31) biz. 8vo.
Leiden.

2. Alle de werken van Flavius Josephus Waarby komt Het Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula ... door W. StwEL. 1704
[zie Josvmus, n. 9].
Herdr.: 1722, 1732, 1737 (4to), 1737 (12mo), 1787. - In de
vier laatste ititgaven is nog bijgevoegd: Het Geschrift van Philo
tegen Flakkus.
3. 't Gezantschap aan Caligula, 1780 [zie JOSEPHUS, 11. 10].

LXVI, Pindarus.
1. 01. XII door PIETER VAN DEN BOSCH, in : Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Eerste deel. Te
Leyden By P. van der Eyk en D. Vygh, MDCCLXXII; blz. 123-128.
Z. 01. II tOt-137 en fr. 129 [door P. NIF,uwLAND] in : Algemeen
Magazijn
[zie EURIPIDES, n. 6], Eerste deel, tweede stuk
MDCCLXXXV ; blz. 749-751.
Herdr.: a) Ged. van P. NIEUWLAND, 1788 [zie ANACREON, 11. 1 1]
blz. 90-93.
b) Ged. en Redev. van P. NIEUWLAND, 1824; blz. 33-34.
3. 01. XII door BILDERDIJK in : Kl. Dicht. Handschr. [zie ANACREON
n. 13] Derde schakeering
MDCCXC; biz. 61-63.
Herdr.: a) Verspr. Ged. van W. BILDERDIJK [zie HOMERUS
n. 14, I, a], Eerste deel
MDCCCIX; blz. 127-129.
b) Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe uitg. I, 1823, blz. 210-212.
c) Waerheid en Licht ... bier, 1857 ; blz. 205-207.
4. Isthm III, in : Mengel- en Tooneel Poezij van Mr. Swum, IPERUSZOON WISELIUS Eerste deel. Te Amsterdam, bij Gartman en van der
Hey. MDCCCXVIII; blz. 59-61. - 01. XIV, ibid. Tweede deel, ib.
MDCCCXVIII ; blz. 59-60.
5. Pyth. VII door P. CAMPER, in : Letterkundig Magazijn, van wetenschap, kunst en smaak. Voor het jaar 1823. Tweede stuk. Te Amsterdam, bij G. van Dijk ; blz. 455-456.
6. 01. IV in: [Gedichten van P. G. WITSEN GEYSBEEK. Amst., 1825] ;
blz. 25-27.
7. 01. IV en V door J. D. ANKRINGA. in : Bijdragen tot de kennis en

- 373 den bloei der Ned. Gymnasien voor 1858-1859. Leiden, E. J. Brill. 1859 ;
blz. 119-121.
8. Pyth. I, 1-78 door 0. KARL [= OSWALD DE KERCHOVE], in : Studenten-almanak uitg. door het ... Studenten-genootschap onder kenspreuk
't Zal wel gaan. 1863. to Gent; blz. 63-66.
9. 01. III, II, IV [in proza vert. d. H. J. BoEKEN], in : De Nieuwe
Gids. 9e jrg. 1894. 2 . d. ; blz. 266-268 en 412-417.
10. Pyth. I gedeelteTijk in proza vert. d. H. J. BOEKEN, ibid. 198 jrg.
1904; blz. 517-519.
11. 01. XII, XIV ; Pyth. I, 1-55; Nem. VI, 1-13; fragm. 129, door
A. VALCKENAERE, S. J. in : Nouv. Essais ped. V, 1912-13 [zie ALcAEus,
n. 1] ; blz. 496-498.
12. 01. VI in proza vert. in : Grieksche Letterkunde door ViiRTHEIM,
1918 [zie ARCHILOCHUS, n. 2] ; blz. 97-101.
13. Proza-vert. van fragm. 104 d (vv. 23-38) ; 122, 123, 133, 129-130,
75 (gedeelt.), 87-88, 104d (gedeelt.), 107a, paian IX (gedeelt.), Pyth. II
(id.), I (id.), X (id.), XI (id.), Isthm. VI; Nem. V (gedeelt.) in:
Grieksche lyrische dichters door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS n. 2];
blz. 28-29, 185-233, 241-242.
14. 01. XII en I door W. E. J. KUIPER in : Gr. Lyriek door W. E.
J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16, e] ; blz. 54-63.

LXVII, Plato.
1. De laetste woorden Van den Philosooph Socrates, Nopende d'Onsterfiickheyt der Zielen [door P. S.]. t'Amsterdam, By Pieter la Burgh
... 1656.
69 blz. 12mo. - Phaedo, bekort.
Amst.

2. De Verdeediging van Socrates... door... Jo.
MAN. t'Amsterdam, By Robert Blokland... 1709.
36 blz. 4to.

COENRAAD

AM-

Amst. (2 ex.), Utrecht.

3. Het vervolg van Socrates Verdeediging, begreepen in twee
overdeftige T'samen-spraaken, genaamd Crito... en Phaedo...
door J. COENRAAD AMMAN... ibid. 1709.
(6), 7-26 blz. 4to. Bevat slechts den Crito.
Amst., den Haag, Londen.

4. Phaedo... door J. COENRAAD AMMAN... ibid. 1709.
VI, 79 blz. 4to.
Amst. (2 ex.).

5. Bekorte vertaling van Apol. XXXII-XXXIII in: Algemeen Magazyn [zie EURIPIDES, n. 6], Eerste deel, tweede stuk ... MDCCI4XXXV ;
blz. 752-753.
6. Theaet. 172 C-177 C, in : Nieuwe Vad. Bibl. [zie CLEANTHES n. 2]
Eerste deels tweede stuk ... MDCCXCVII; blz. 351-358.

7. Verdediging van Socrates... Door JAN TEN BRINK... in : Vaderlandsch Magazijn [zie ISOCRATES n. 5]. Eerste deel, eerste
stuk... MDCCCI ; blz. 265-318.

- 374 8. Crito... door JAN TEN BRINK, ibid. Eerste deel, tweede stuk...
MDCCCI ; blz. 581-608.
9. Het Gastmaal [bekort, door M. SIEGENBEEK], in : Museum [zie
DEMOSTHENES n. 3], Vierde deel, MDCCCXVII; blz. 123-197.

10. Euthydemus... door P. HoFsTEDE DE GROOT in : Bibliotheek van oude Letterkunde... Tweede deel. Te Amsterdam, bij
ten Brink en de Vries, 1826 ; blz. 531-630.
11. De Krito van Plato [door Wisuuus], in : Algemeen letterlievend Maandschrift. Achttiende deel. Mengelwerk. Te Amsterdam, bij A. Vink en Comp. 1834 ; blz. 397-409 en 441-453.
De naam des vertalers staat op den overdruk aangeboden aau c Zyne
Majesteit den Koning der Nederlaiaden, enz. D, nu berustende op de
Kon. Bibl. in den Haag.

12. Aanzienlijke stukken uit Crito, Theaet., Gorg., Euthyd. door J. A.
BAKKER, in : Werken der hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten

en wetenschappen. Negende deel. Te Leyden, bij D. du Mortier en
Loon. MDCCCXXXIV ; blz. 75-105.

13. Plato's Crito [door ?] in : Bijdragen... 1838 [zie HERODOTUS, n. 7] ; blz. 77-105.

14. De Verdediging van Socrates... door N. J. SCHWARTZ, in :
De Middelaer. Derde Jaergang. 1842-43. Te Leuven... ; blz.
345-377.
15. Crito... door Dr M. J. NOORDEWIER... Te Groningen, bij J.
B. Wolters, 1846.
XIII, 70 blz. 8vo.

16. Phaedo... door Dr. D. BURGER Jr. Amsterdam, P. N. van
Kampen. 1846.
VI, 184 blz. 8vo.

17. Theaetetus... door id. Ibid. 1847.
(6), 223 blz. 8vo.
if. De Republiek van Plato... door id. Ibid. 1849.
XXVIII, 368 blz. 8vo.

19. Een aantal plaatsen uit Plato in : De W ij sbegeerte ... door Dr. A.
J VITRINGA. I. 1855 [zie ARISTOPELES p.. 6].
20. I. A. Symp. 199D-201D door CH. M. VAN DEVENTER in: De
Nieuwe Gids, Ille jrg., 1888, Ie d. blz. 94-96.
Herdr.: lb. IX° jrg., 1894, I, blz. 70-72.
B. Euthyd. 275D-277C door id. ibid. VIII jrg. 1893, I, blz. 350-352.
C. Phaedr. 246E-248B, 251A-252A, 252C-253A door id. in: De Gids,
1894, lye 4. ; blz. 283-286.
D. Phaedr. 230E-231C door id. ibid. 1894, IVe d.; blz. 293.
E. Lysis 204B-206B door id. ibid. 1895, P d. ; blz. 469-472.

- 375 F. Syrup. 215C-216B door id. in: De Nieuwe Gids, IX' jrg., 1895,
II, blz. 69-70.

A-F herdr. in:

II. Dr. CH. M. VAN DEVENTER, Platonische Studien. Amsterdam. &

L. van Looy, H. Gerlings, 1896 ; b/z. 127-130 ; 66-68 ; 172-176 ; 184-185 ;
196-199 ; 147-148. - Daarin staat bovendien: Gorg. 482C-486D, 491E492C : blz. 242-248 ; Polit. 343C-344C en 359I-362C : blz. 259-261 en
267-271 ; Phaedo, 98C-99B : blz. 286-287; Tim. 86B-87B : blz. 310-311.
21. Uittreksels nit Ion, door CH. M. VAN DEVENTER in: De Kunstwereld. Tweede jrg. 1895; blz. 386-387.

22. Verdediging van Socrates en Crito... door id. Amsterdam,
S. L. van Looy. H. Gerlings [1896].
IV, 83 blz. 8vo.

23. Platons Phaidon... door
dam, S. L. van Looy. 1898.
(4), 115 blz. 8vo.

Dr

H.

VAN HERWERDEN...

Amster-

Herdr.: Amsterdam, A.. Versluys, 1912.
120 blz. 8vo.

24. Svmp. 209 E-211 C, Phaedr. 246 A-250 D, Soph. 246 A-249 D (bekort)
en andere stukken in: Plato's denkbeelden over goed en kwaad, door
H. G. A. LEIGNES BAKHOVEN. Te Groningen, bij J. B. Wolters, 1901;
blz. 86-95, 107-114, enz.

25. *Platoons Drinkgelag. Bewerkt door P. C. BouTENs. Leiden. Firma C. Kooyker. 1901.
Gedrukt in 40 ex. - Niet in den handel.
(BRINKIrAN'S Catalogus voor 1901 - 1910).

Dacfruit: 194 E-212 C in : De XX e Eeuw. VIIIe jrg. (MCMII)
Deel I; blz. 284-305.

26. Plato. Overzicht van zijn philosophie. De Staat. Door
Dr. M. VAN DER HOEK. Amsterdam, van Holkema en Warendorf
[1902].
458 blz. 8vo.

Herdr.: Cohen Zonen, Amsterdam [1907].
479 blz. 8vo.

27. Platoons Phaidoon. [aan het slot :]... bewerkt door P. C.
BOUTENS en gedrukt in vijftig exemplaren door de firma J. Hoekstra & Co to 's-Gravenhage in April negentienhonderd en vijf.
(4), 90, (3) blz. gr. 4to.
den Haag.

Herdr.: a) . W. L. & J. Brusse's Uitgevers-Mij. Rotterdam.
MCMXIX.
(6), 7-76 blz. gr. 8vo.
b) Mij voor goede en goedk. lectuur, Amsterdam, 1919.
92 blz. 8vo.

28. Platons Charmides... [door C. GERRETsoN]. Meindert
Boogaerdt Jun. Rotterdam. 1906.
51 blz.

8vo. - GERRETSON,

schuilnaam van

GEERvEN GOSSAERT.

29. Platoons Phaidros. [aan het slot :]... bewerkt door P. C.
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BOUTENS en gedrukt in zestig exemplaren door The St Catherine
Press Ltd (Ed. Verbeke en Co) to Brugge in Belgie in Januari
negentienhonderd en negen.
(6), 99, (2) blz. 4to.
den Haag.

Herdr. : W. L. & J. Brusse's Uitg.mij Rotterdam. MCMXXIII.
(6), 7-67- blz. 8vo.

30. Platoon's Verdediging van Sokrates... door Dr. A. RUTGERs. Mij voor goede en goedk. lect. Amsterdam, [1912].
xxvii, 50 blz. 8vo.
31. Plato's Samenspraak Phaedrus... door J. C. VOLLGRAFF...
Leiden, A. W. Sijthoff's Uitg.-mij, 1913.
VI, 132 blz. 8vo.
32, Polit. 514A-517A en Phaedr. 246A-248C (beide bekort), in:
Oud Hellas... door H. B. COTTERILL M. A. bewerkt door Dr. B. C.
GOUDSMIT ... Zutphen, W. J. Thieme & Cie [1914] ; biz,. 427-431.
Herdr. in: *Id., 2 e druk, ibid., ig22.
33. Phaedo 117A-118 in: Rostra Gymnasiorum, 9e jrg. (1916-1917) ;
blz. 41.
34. Een aantal uittreksels in: Geschiedenis der Wijsbegeerte ... door
W. JANSEN. I. Van Thales tot Plotinus. Zutphen, W. J. Thieme & Cie

[1919].

Vooral: blz. 91-92: Gorgias XXXIX; blz. 112-116: Phaedo LXIVLXVII; blz. 135-137: Polit. I-II.

35, Leg. 932 E-933 E en 909 A-C in : De magie ... door K. H. E. DE

JONG, 1921 [zie EURIPIDES, n. 30] ; blz. 20-23.

36. Uren met Platoon ... door P. N. VAN EYCK ... Hollandia-drukkerij,
Baarn MCMXXIII.
Blz. 59-28o: verfalingen uit Symj,., Crat., Theaet., Soth., Phil., Phaedo. Rest., Leges, Gorg., Phaedr. en vooral (blz. 161-20o) uit Tim.

LXVIII, Plotinus,
1. Enn. I, Boek VI, 4-9, in : De egregio, quod in rebus corporeis constituit Plotinus, pulchri principio. Scripsit A. J. VITRINGA. Z. adr.
[1864] ; blz. 31-36.
2. Enn. I Boek VI, door Dr. K. H. E. DE JONG in : Maandschrift Het
Nieuwe Leven ... Haarlem, 2e jaargang [1909] ; blz. 8-16.
3. Het slot der Enneaden, bekort in: Geschiedenis der Wijsbegeerte
door W. JANSEN, I, 1919 [zie PLATO, n. 34] ; blz. 329-335.

LXIX. Plutarchus.1
1. Isocratis Leven nae tschrijuen van Plutarcho, in: Isocratis Vermaninghe tot Demonicum, door GiLus, 1564 [zie ISOCRATES, 11. 1] ; blz.
(41-47).
Onvolledige vertaling.

(1) Dr., M. BOAS gaf in Het Boek, V, 1916, blz. 1-10, 85-95, 229-240,
359-360, een scherpzinnige studie getiteld Ned. Vertalingen der Moralia
van Plut.; een paar kleinigheden zijn hem echter onbekend gebleven.
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Herdr.: Epictetus Handboekje 1637 ; [1644], blz. 127-130 ; 1660,
blz. 167-173 [zie ARRIANUS n. 2].

2. Den Spieghel, des Houwelicks, waer in door veel schoone
ende ghenoechelycke redenen, gelyckenissen ende gheboden,
vertoocht ende gheleert vvordt, hoe dat man ende wyf hen
teghen elckanderen dragende, een vreetsaem, lieflick, ende gheluckich leuen met elckanderen sullen leyden... int Neduytsch
(sic) ouergheset. Ghedrvct [te Middelburg] by Richard Schilders.
Anno 1575.
48 blz. kl. 8vo. — Coniugalia PraecePta.
Gent.
Herdr.: a) Neghenenveertich gheboden oft wetten des houwelicks van Pliitarchus, aen Polian ende Eurydice, op blz. 195-237

van : Van het Gheluck ende ongheluck des Houwelicks ... Ouergheset wt t'Franssoysch int Neder-duytsch. t'Antvverpen, By Francois van Rauelenghien ... M.D.LXXVIII.
Plantijn.
Van het Gheluck... is een vertaling van: *JEAN DE MARCONTraite de l'heur et malheur du mariage, 1571.
b) Id. op blz. 133-160 van id. Tot Delf, By Bruyn Harmanssz
1ILI,E,

Schinckel ... Anno M.VIc.I.
Gent.

Van het geluck en on-geluck des
Houvvelicks ... Hier achter is noch by-ghevoeght, 49. Gheboden
of Wetten des Houvvelicks ... Tot Wormer-Veer, By Willem
Svmonsz Boogaert... 1647.
c) JAN VAN MARCON-VELLE.

De vertaling uit Plut. staat blz. 200-245.
Amst.

3. T' leven der doorlvchtige Griecken ende Romeynen... Wt
de Griecsche sprake overgeset door M. JAQUES AMYOT... Ende
noch het Leven vande negen treffelijcke Krijgs-oversten, beschreven door Amylius Probus... alles versamelt ende uytgegeven by.
S[ImoN] G[OULART] S[ENLisIEN] . Te samen van nieus tot gemeen nut verduyscht door A. V[AN] Z[UYLEN] V[AN] N[guivELT] ende ten deele by eenen anderen beminder. Tot Leyden,
By Ian Paedts Iacobsz. ende Ian Bouwensz.... 1603.
Brussel, Maastr.
(6) 548, (4) bldn folio. — De titel van den eersten druk van het
Fransche werk is : *Les vies des hommes illvstres grecs et romains...
translatees Par M. JAQVES AMYOT... Plus, y ont está aioustees de
nouueau... Item les vies des excellens Chefs de guerre, Prises du
Latin d'iEmylius Probus. Le tout dispose Par S. G. S.... De l'Imprimerie de Ieremie des Planches. M.D.LXXXIII. Ben ex. bevindt zich
op de openbare bibliotheek te Geneve. (Simon Goulart. 1543-1628. Etude
biograPhique et bibliographique par LEONARD CHESTER JONES. GeneveParis, 1917; blz. 585 vlg. Jones noemt Engelsche vertalingen, doch
kent de Nederlandsche niet).

Herdr.: Tot Delft. By Adriaen Gerritsen ;an 13eyeren, ende
Felix van Sambrix (sic), ende tot Wtrecht, by David van Hoogenhuysen, in Compagnie, Anno 1644.
(6), 548, (4) bldn folio.
Gent, Gent J.

4. H. L. SPIEGHEL ' s Zinspel Numa ofte Amptsweygheringe, voor het
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eerst in zijn geheel uitg. door F. A. STOETT in : Tijdschr. voor Ned.
Taal- en Letterk. XXI, 1902, 156-171.
I Een bewerking naar Plutarchus' Numa, dat hij hier en daar letterlijk navolgt s (SrouTT, t. a. p. blz. 156).

5. [Van de gherustheyt des Ghemoedts ; Van de nut dieme
mach hebben uyt sijne Vyanden door C. A. BOOMGAERT] plaats7
jaar?
Dr. BOAS (Het Boek, V, 1916, blz. 5) maakt het zeer waarschijnlijk,
dat Boomgaert zijn Plutarchus- en Cato-vertaling v66r 1612 of misschien reeds v66r 1605 vervaardigde. Dr. Juul Grietens te Borgerhout
is in bezit van biz. 17-6(r-m--4-72 (op biz. 72 staat : finis) van een
boekje, dat volgens ittij tot dien ouderen druk behoort. Hierover
spreekt Dr. Boas zich behoedzamer uit (Tijdschr. voor Ned. Taal- en
Letterk. XLIII, 1924, blz. 43), doch hij heeft het boekje niet in handen gehad. — Hierboven geef ik den loopenden titel van het eerste
en den Lite' van het tweede (op blz. 39) tractaat van Plutarchus; te
zijner plaats deel ik den titel der Cato-vertaling mede, die op blz. 55
staat.

Herdr.: Plvtarchvs Van de rust des Ghemoedts : Elide van
't nut datmen uyt sijne Vyanden mach hebben. In 't Nederlandtsch ... overgeset door C. A. B[00MGAERT]. Volgen noch Catoos
Koppel-dichten Liedts-gewijse. t'Amstelredam, bij Ian Frederiksz.
Stam ... 1644.
V, 77 biz. 12mo.
Amst., Boas.

Id. met adres : Tot Dordrecht, Voor Marten de Bot ...
1644.
Leiden.

6. Tractaet Plutarchi, vande op-voedinghe der kinderen. Nu
eerst uyt het Francoische int Nederduytsche vertaelt [door
SAMUEL DE SWAEF]. Middelburgh... voor Samuel de Svvaef...
Anno 1619.
16 blz. dwars-fol.
den Haag.

7. Van de Op-voedinghe der Kinderen. 1637 [zie
n. 2].

ARRIANUS,

Herdr.: 1644 en 1660.

8. Eenige Morale -Of Zedige Werken Van Plvtarchvs Vertaalt
door R. T. t' Amsterdam, Voor Hendrik Maneke... 1644.
(8), 477 blz. 12M0. - Inhoud: Van d' opvoedingh der Kinderen.
Hoe, en met wat inzicht, de Ionghelinghen de Poeeten leezen moeten...
Hoe men hooren moet. Van de zeedelijcke duechd. Van de zonde, en
van de duechd. Dat men de Duechd kan leeren. Hoe men de Yielder,
en pluim-strijcker van de vriend onderscheiden kan. Van de langhmoedicheyd. Van de Nieus-giericheydt. Van de veelheit der Vrienden.
Leiden, Amst. (titel gescheurd).

*Id. met adres: t'Amsterdam, voor Pieter Robijn ... 1643.

(Nederl. Letterk. PoPulaire Prozaschrijvers der
XVII° en XVIII° eeuw. Amst. Fr. Muller en C".
1893, n. 322. — Nederl. Letterk. Populaire Prozaschrijvers der XVII° en Xv1II° eeuw voorhanden
bij R. W. P. de Vries, Amst. 1907, n. 381). Denkelijk staat het jaartal 1643 op den gegraveerden titel, gelijk in de exemplaren s voor Hendrik
Maneke, ) terwiji de gedrukte titel 1644 heeft.

9. Uittreksels uit de Educ. Auer. in: Stoische Leeringen door FR.
VAN VOORT, 1649 [zie SENECA,

n.

15] ; blz. 480-487.

- 379 10. Verscheide Zedige werken van Plutarchus. Door J. H.
vertaalt. t' Amsterdam. By Gerrit van Goedesberg...
1661.
(8), 246 blz. kl. 8vo. - Inhoud : Van de naturelyke Liefde der
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Ouders tot hun Kinderen. Van de Broederlyke Liefde. Van 't Geklap. Van de Gerustheit des Gemoeds. Van de Quade Schaamte. Van
't Geval. Van de Haat en Nyt. Van de Begeerte tot Rijkdom.
Gent, Gent J., Leiden, Katwijk, Boas (telkens samengebonden met het Darde deel der Werken van Seneca,
1661).

11. Het Leven Van Marcus Brutus, Uit Plutarchus, Met Staatkundige Bedenkingen over het selve. Van Don FRANCISCO DE
QuEvED0, Uit het Spaansch vertaald, door M. SMALLEGANGE, R.
G. t' Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn... 1700.
Amst.
(16), 387, (22) blz. 8vo. - Vertaling van een dikwijls herdrukt werk,
waarvan de eerste uitgaaf getiteld is: *Primera parte de la vida de
Marco Brvto... Escriuiola... DON FRANCISCO DE OVEUBDO VILLEGAS...
Ana 1644... En. Madrid (Obras comp/etas de DON FRANCISCO DR QUEVEDO
VILLEGAS. Edici6n critica... Por D. AURELIANO FERNANDEZ-GUERRA Y
ORBE... con notas y adiciones de D. MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO...
Tomo primero... Sevilla... Rasco, 1897; blz. 437, waar de herdrukken
opgenoemd worden). Dit werk bevat een Spaansche vertaling van PLuT.
Brut. I-XXIII, I met enkele uitlatingen; de tekst is in paragraafjes
ingedeeld, ieder gevolgd door een discurso. Smallegange zette het in.
het Nederl. over; toen echter het 2° deel maar niet verscheen, vertaalde hij het overblijvende gedeelte van het Leven van Brutus. Dat 2'
deel had Quevedo in 1644, een jaar v66r zijn dood, opgesteld, doch
het ging niet ter perse, en in bovengenoemde uitgaaf van 1897, blz.
377, wordt het genoemd onder de Obras Perdidas.

12. Schets der hedendaagsche .opvoedinge, gevolgd door een
vertoog van Plutarchus, en Brie hoofddeelen van Quintilianus,
over de opvoeding der ouden. Te Amsteldam, By Pieter den
Hengst, MDCCLXXXIV.
den Haag.
Blz. 19-72: Plutarchus, over de oPvoedinge.
2°

13. Grieksche anecdotes [door ?] in : Nieuwe Ned. Bibl. 8° deel,
stuk, 1788 [zie HERODOTUS n. 3] ; blz. 567-569.
I2 anecd. uit: Regum et limper. aPoPhth. en Lacon. apophth.

14. De Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken, door Plutarchus. Uit het oorspronkelyke
grieksch, geheel op nieuw, vertaald, en met zeer vele aantekeningen opgehelderd... Dertien deelen. Met plaaten. Te Amsterdam,
by Joannes Allart. MDCCLXXXIX-MDCCCIX.
8vo. - I° deel, MDCCLXXXIX: XII, 511 blz. - 2' deel, MDCCXCI:
VI, 446 blz. - 3 . deel, MD,C.XCIV: (6), 152, 84, 116, 102 blz. - 4 6 deel,
MDCCXCVI: (4), 476 blz. - 5° deel, MDCCXCVII: (4), 318, 83 blz. 6° deel, MDCCXCVIII: XVI, 464, 132 blz. - 7° deel, MDCCXCIX : (4),
408, 136 blz. - 8 e deel, MDCCC : (4), 316, 232 blz. - 9° deel, MDCCCI:
(4), 288, 243 blz. - 10' deel MDCCCII: (4), 120, io8, 39o, (I) blz. II° deel, MDCCCIII: (4), 116, 204, 203 blz. - 12° deel, MDCCCV : (4),
144, 236, 136 blz. - 13° deel, MDCCCIX: (12), 428, 72 blz. - Van het
6° deel of geven de vertalers hun namen to kennen : Ev. WASSENBERGH
en HERM. BOSSCHA.
Nijmegen I., Amst.
Herdr.: Id. door EV. WASSENBERGH, en H. BOSSCHA. Dertien

- 380 deelen. Tweede
1825-1829.

druk. Met platen. Te Dordrecht, bij F. Boekee.

8vo. - 1° deel, 1825: XXVIII, 371, (1) blz. - 2' deel, 1825: (7), 307
blz. - 3' ,deel, 1825: (7) 310 blz. - 4. deel, 1825: (7), 3ca, (1) blz. deel, 1826: (7), 240 blz. - 6' deel, 1826: (7), 368 blz. - 7° deel, 1826:
(7), 324 blz. - 8° deel, 1827, (7), 336 blz. - 9" deel, 1827: (7), 325 blz. 10° deel, 1827: (7), 383 blz. - 11° deel, 1828: (7), 377 blz. - 12 . deel,
1828: (7), 303 blz. - 13' deel, 1829: XXVIII, 358 blz.
Brussel G., Nijmegen J., Katwijk.

Twee proeven daaruit in: De Argus. Tweede deel. Brussel, De
Vroom, 1826 ; blz. 323-326 en 342-346.

15. ...Over de wijze, op Welke men van zijne vijanden nut kan
trekken... door C. GROEN ... in: Mnemosyne... VII. Stuk. Te
Dordrecht..., 1819 ; blz. 208-232.
16. ...Over het bijgeloof. Door C.
blz. 204-239.

GROEN,

ibid. X. Stuk... 1821;

17. Plutarchus, Over het veel vrienden hebben... door C.
ibid. XII. Stuk... 1823 ; blz. 189-212.
18. Plutarchus, Over het Verwijl der goddelijke Straffe... door
C. GROEN... Te Dordrecht, By J. de Vos en Comp. 1823.
GROEN,

VIII, 127 blz. 8vo.

19. Plutarchus, Over Toeval, en over Deugd en Ondeugd...
door C. GROEN, in : Mnemosyne... VI. deel. ...1826 ; blz. 1-23.
20. Iets over en uit de apothegmata (sic) ... [door JERONIMO DE VRIES].
Te Amsterdam, bij de Erven Wed. F. G. onder de Linden. 1835.
22 blz. 8vo: - Vert. van 46 stuks uit Reg. et imj'er. aPoPhth.
Amst. Ak.

21. Plutarchus aan Apollonius [door ?] in : Bijdragen... 1838
[zie HERODOTUS, II. 7] ; blz. 23-76.
22. De educ. puer. IV door J. B. in : De Toekomst
Gent ... 1857; blz. 110-112.

Eerste jaer.

23. Over de opvoeding der kinderen, in : Paedagogische Bibliotheek onder redactie van J. Versluys. X. Plutarchus, Fruauf. Aanhalingen. Groningen, W. Versluys, 1881 ; blz. 8-29.
24. *Plutarchus. Het Leven van Lycurgus. 's Hage, B. Liebers & Co. 1888.
(BRINKMAN 'S

Catalogus... 1882 tot 1891; blz. 572).

25. Cato de Oude [I-X, bekort] in : Historisch Leesboek, door F. VAN
Tweede deel. 1894 [zie HERODOTUS, 11. 10] ; blz. 38-44.
RIJSENS

26. Plutarchus. Levens (Alexander en Caesar)... door Dr. B.
H. STERINGA KUYPER. Deel I [Alex. de Groote]. Amsterdam.
S. L. van Looy. H. Gerlings [1896]. Deel II. Gajus Caesar.
Amsterdam. S. L. van Looy. [1898].
Deel I: 152 blz. 8vo; deel II: (6), 148 biz. 8vo.
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27. Een aantal stukken en stukjes uit de Moralia in: Plutarchus als
godsdienstig denker ... door Dr. J. B. BIERENS DE HAAN. 's Gravenhage.
Martinus Nijhoff. 1902.

28. De Avondzon des Heidendoms. Het Leven en Werken van
den Wijze van Chaeronea door J. J. HARTMAN... Twee deelen.
Leiden, S. C. van Doesburgh. 1910.
Bevat zeer veel vertalingen uit Plut., voornamelijk : Deel I. Leven
van Crassus, 17-33; de tranquil'. animi (geheel) ; Leven van Camillus
10, 37-38 (en deel II: 6); de recta audiendi ratione (geheel); de vitioso
Pudore (geheel); de fortuna Roman. (cr eheel); brute animalia ratione
vti (zoogoed als geheel). — Deel II. Quaestiones Platon., quaestio Xa
(geheel); net fragment ex libro de amore; de facie in orbe lunae,
1-4 en 7-15; de Iside et Osiride (geheel); compendium .,bri... stoicos
quam f'oetas absurdiora atcere (geheel) ; an recte dictum sit latenter
esse vivendum (geheel) ; adversus Coloten, 1-3 en 3o-34; disput. qua
docetur ne suaviter quidern vivi Posse secundum EPicuri decreta (geheel) ; de his qui sero a numine puniuntur (geheel); het fragment de
anima (ed. BERNARDAKIS, t. II p. 2/ vlg.).
Herdr.: a) Id. Tweede druk, ibid. 1912.

b) De vertaling van de tranq. animi overgedrukt in : Buiten ...
jaargang. 1911. Amsterdam ; blz. 51, 62-63, 74-75, 86, 98-99.
c) Id. alzonderlijk verschenen : Plutarchus' boekje over de juiste
gemoedsstemming. Vertaald en ingeleid door Prof. Dr. J. J.
HARTMAN. S. C. van Doesburgh, Leiden, 1922.
(6), 159 blz. dwars-8vo.
50

29. Plutarchus' Leven van Philopoimen... door LouIsE H.
[en W. J. M.] BENSCHOP=GREVE. ' s Gravenhage, 1918.
61 blz. 8vo.

30. Plutarchus over het vleescheten (Fragment). Overzetting
nit het Grieksch, woord-vooraf en verklarende aanteekeningen
van LID...k CONTENT. Uitgegeven door den « Nederlandsche Vegetariersbond » [1921n
39 blz. dwars-8vo. — Vertaling der twee orationes de carnium esu.
Op den omslag staat: s e druk; van den / en druk heb ik geen spoor
kunnen vinden.

LXX. Polybius.
1. De Historie Van aller Voortreffelycsten Oude Histori
Schryver Polybius... Getrouwlyck Verduytscht Door IAN LENERTZ VAND ' VENNECOOL, Tot Rotterdam By Pieter van Waesberghe... A° 1640.
(18), 416, (43) blz. 4to.
Katwijk.

Id. met adres: Tot Delff. Bij Adriaen Gerritsen ... Ao 1640.
Brussel.

-

2. PoL. XXIV, 8-10, in proza vert. in : De Vier Uitmuntende Gedigten,
Benevens de Polybius van Jonkheer WILLEM VAN HAREN ... Te Harderwyk, By D. van Lennep ... als mede t'Amsterdam by A. Olofsen ... 1742;
blz. 21-26.
Gent J., Utrecht.

Verscheidene gedigten benevens eene overzetting
Van het LVIII. Capittel der Gezantschappen van Polybius. Door
Herdr.:

a)
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den Heere WILLEM VAN HAREN. In 's Gravenhage, By Isaac Beauregard ... 1742 ; b/z. 25-31.
Londen.

b) Verzameling Van Gedichten, Van, voor en tegen Jr. WILLEM VAN HAREN ... [aan het slot :] Te Utrecht, voor de Compagnie,
1742; blz. 62-67.
Brussel, Katwijk.

c) Dichterlijke Werken van WILLEM en ONNO ZWIER VAN HAREN.
Derde deel. Te Amsterdam, bij M. Westerman. 1824 ; blz. 179-188.
d) Leven en Werken van W. en 0. Z. VAN HAREN ... door
Dr. J. VAN VLOTEN. Deventer, A. ter Gunne. 1874; blz. 137-139.

LXXI. Pythagoras.
1. Eenige der gulde-veerzen van Pythagoras, door M. J. VANDER
in : Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek voor het
jaer 1815. Door het Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Geno6tschap,
onder de Zin-Spreuk : Tot Nut der Jeugd. Eerste jaer. t'Antwerpen,
by H. P. Vander Hey ; blz. 47-48.
2. Gulden Spreuken van Phythagoras (sic) door Dr. B. Mou, in:
De Portefeuille ... Vde Jaargang. (1883-84). Amsterdam ; blz. 359-360.
3. De gulden verzen van Pythagoras en Pythagoreesche ethische
zinsneden uit Stobaeus, op blz. 9-14 en 45-51 van : De gulden verzen
van Pythagoras en andere Pythago reesche fragmenten, uitgezecht en
g.erangscbikt do 'r FLoRENci, M. FIR fli ... 191 1 ... N. V. Theosofische
Tiitgevei s-mid . Amsterdam
MAESEN,

flit bundeltje is de vertaling door een ongenoemde van een *Engelsch werkje van P. M. FIRTH BRADFORD; alleen het laatste stuk der
Ned. vertaling [zie IAMBLICHUS] is in den eersten druk onderteekend:
C. S. Het Engelsch boekje bevat de vertaling der Gulden Verzen door
F. M. Firth en verder vertalingen van BRIDGMAN (1804) en THOMAS
TAYLOR (1818). — Voor de Pyt..agoreesche ethische zinsneden uit Stobaeus, vgl. Fragmenta Philos. graec. ed. MULLACHIUS [tom. I]. Parisiis.
1875, blz. 488-496, 496-497 en 500-503.

Herdr.: Tweede duizend, 1921 ibid.; blz. 7-10 en 31-35.
4. De gulden Verzen van de Pythagoreers, in : Hendrik Laurensz.
Spieghel door ALB. VERWEY. Bij J. B. Wolters' U. M. Groningen. Den
Haag. 1919; blz. 173-175.
5. Proza-vert. in: Commentaren van Hierocles [zie MERocriEs].

LXXII. Sappho.'
1. Ode van Sapho, aen. Venus, door M. CAMPANUS, in : Amsterdamsche Pegasys, 1627 [zie APOLLONIUS VAN RHODUS, n. 1]; blz. 38-40.
2. SAPPH. 2 door P. WEILAND in : Reize van den jongen Anacharsis
door Griekenland. Uit het Fransch van den abt Barthelemy door M.
STUART. Tweede deel. Te Amsterdam, bij Johannes Allart. MDCCXCV ;
blz. 70-71.
flerdr.: in id. Tweede druk. Te Amsterdam, bij de Erven H.
Gartman en ten Brink & de Vries. MDCCCXXIV ; blz. 55.
3. Id. door M. SIEGENBEEK in : Longinus over de Verhevenheid, 1811
[zie LONGINUS, n. 2] ; blz. 47.
(1) Opgave der vertaalde stukjes volgens Anthologia lyrica graeca
ed. HILLER-CRUSIUS. Lipsiae, Teubner, 1911.
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Herdr.: Liederen ... door BUSER, 1836 [zie n. 7] ; blz. 143-144.
4. SAPPH. 2 en 1 in : Schoonheden ... door G. DORN SEIFFEN, 1821
[zie ANACREON", IL 17] ; blz. 14-16.
5. SAPPH. 2 in : Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden door
Mr. WILLEM BILDERDIJK. Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel,
junior, 1821; blz. 90.
Herdr.: Liederen ... door BUSER, 1836 [zie n. 7] ; blz. 147-148. '
6. Saffo, Naer het oud fransch der beroemde Clotilde [= SAPPH. 2]
door W. BILDERDIJK, in : Kunst- en Letterblad. 1841. Tweede Jaergang.
Gent; blz. 67.
Het oorspronkeli j ke Fransche stukje werd voor de eerste maal geDE
Gru--- Op blz. CXXJ van : Pag es de MARGUERITJ-ELEONORa CLOTILDEXV°
VALLON-CHALYS, dePULS, MADAME DE SURVILLE, poete frEmgois du
A.
Paris,
chez
Henrichs...
An
siecle, publiees par CH. VANDERBOURG.
XI.—M.DCCCIII. De geheele bundel is onecht.
7. SAPPH. 1, 2, 69, 5, 88, in : Liederen van Anakreon en Saffo, door
BiisER, 1836 [zie ANACREON, n. 16, II] ; blz. 58-64.

8. SAPPH. 1 en 2 door Dr. J. TH. BUSER in : De Recensent ... 1857.
Mengelwerk. Tweede stuk. Amsterdam ; blz. 772-774.
in: De
9. SAPPH. 47, 84, 73, 79, 35, 39 door [J.] v[AN] V[LoTEN],
Nederlandsche Spectator, 1872 ; blz. 268-269.
10. SAPPH. 88, [*50], 2, 69, 23 in : Letterkunde ... door VAN DEN Es,
1877 [zie ANACREON, n. 29] ; blz. 30-32.
Herdr.: in id. 1893; blz. 30-32.

Eeuw,
11. SAPPH. 1 en 2 door KAREL VAN DE W0ESTIJNE in : De XXe
MCMVIII, Deel I, blz. 212-213 en 216.
Herdr.: De gulden Schaduw door KAREL VAN DE WOESTIJNH ...
C. A. J. van Dishoeck, to Bussum ... MDCCCCX; blz. 319-320 en
325-326.
12. SAPPH. I en 2 in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MuLLER.
Utrecht, P. den Boer, 1908; blz. 48-49.
13. SAPPH. [*50] en 1 in: P. C. BOUTENS. Carmina. Amsterdam, P.
N. van Kampen & Zoon [1912]; blz. 30, 137-138.
Herdr.: a) Id. voor de tweede maal uitgegeven in 1917. Ibid.
blz. 18,79.
b) Id. voor de derde maal uitg. in 1920. Ibid., blz. 18, 79.
c) in : Grieksche Lyriek ... door W. E. J. KuTPER, 1923 [zie
AEscHvLus, n. 16, e], blz. 32-33 en 37.
A. VALCKENAERE
14. Gebed tot de Nereiden; SAPPH. 3, 69 en 84, door
S. J. in Nouv. Essais ped. V, 1912-13 [zie ALCAEUS, n. 1]; blz. 465.
NI5v ai A6Ocacm (gedeeltelijk),
15. SAPPH. 1, Gebed tot de Nereiden, 2,
69, 93, 4 en 91, in : Oud-Hellas, door GOUDSMIT, 1914 [zie PLATO, n. 32];
blz. 175-177.
Herdr. in: Id. 2e druk, ibid., 1922.

e Jaargang
16. SAPPH. 1, door BREIDA in : Rostra Gymnasiorum, 9
(1916-19171; blz. 5.
in :
17. Vier strophische gedichten van Sapfo door P. C. BOUTENS,
De Nieuwe Gids, 1921, I, blz. 708-711.
SAPPH. 2, 3-4, het fragment o' I.1.1V LITITTICOV (The Oxyrh. Pal). X, 1914,
blz. 23 en 25) en vi*:)‘) ac c, At:22mT).
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Herdr. in : Grieksche Lyriek ... door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie
AESCHYLUS, n. 16, e], blz. 33-36.

18. Vele stukjes uit Sappho in proza vert. in: Gr. lyrische dichters
door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS, n. 2] ; blz. 68-69 en 75-80.
19. Thavciwri v 8'&86,0) 4 vv. 1-11; 91; 92; 69, door P. C. BOUTENS, in:
Grieksche Lyriek ... door W. B. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16,
e], blz. 36-37.
20. SAPPH. 1, metrisch vert. door G. VAN LANTSCHOOT, in: Pogen, II,

1924; blz. 249.

LXXIII. Secundus.
1. Een dispvtatie ende tsamencovtinge des Keysers Hadrianus en
des Philosoophs Epictetus, en De vraghen die de Keyser Hadrianus den
Philosophe Seenndo voerghehouden heeft, soomen seyt, met des seluen
Philosoophs solutien, in : Epictetvs Hantboecxken, deur Giujs, 1564
[zie ARRIANUS, 11. 1] ; "b/z. 113-127.
Gedeeltelijke vertaling van: Altercatio Hadriani et Secundi (Fragm.
Philos. graec. ed. MULLACH, I. Paris, Didot 1875; blz. 518-521) en
Secundi responsa ad int. Hadriani (ibid. blz. 516-517).

2. Een druk 1637 van hetgeen volgt [zie ARRIANUS n. 2].
Herdr.: a) Antwoorden van Epictetvs [aan] den Keyser
Hadrianus, en : Antwoorden van Secundus den Philosooph [aan]
... Keyser Hadrianus, in: Handt-Boecxken van Epictetus ... 1644;
blz. 106-107.
b) Id. ibid. 1660; blz. 138-140.

LXXIV. Semonides. 1
1. SEM. 1 in : Schoonheden ... door G. DORN SUITEN [zie ANACREON,

n. 17] ; blz. 4-5.
2. SEM. 7, vv. 57-70 en 83-93 in : Letterkunde ... door VAN DEN Es,
1877 [zie ANACREON, n. 29] ; blz. 24.
Herdr. in: Id. 1893; blz. 24.
3. Id. in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MULLER. Utrecht. P.
den Boer, 1908; blz. 46.

LXXV. Sextus Empiricus.
Bekorte vertaling van Adversus Mathematicos VII 65-87 (ed. BEKKER,
Berol. 1842) in: Geschiedenis der Wijsbegeerte door W. JANSEN. I. 1919
[zie PLATO n. 34] ; blz. 87-89.

LXXVI. Sextus Pythagaricus.
Uitgelezen zinsneden van Sextus den Pythagoreeer in : De gulden
verzen van Pythagoras [zie PYTHAGORAS, n. 3], 1911; blz. 52-60.

Vert. van 104 der 451 eerste spreuken van Sextus (ELTER, Gnomica
Lipsiae, Teubner, 1912; blz. V-XXVIII).

Herdr. in: Id. 1921, blz. 36-41.
(1) Opgave der vertaalde stukjes volgens Anthologia lyrica graeca
ed. HILLER-CRUSIUS. Lipsiae, Teubner, 1911.
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LXXVII. Simonides.'
1. SIM. 69, 161 en 77 in : Schoonheden ... door G. DORN SEMEN [zie

ANACREON, 11. 17] ; blz. 3, 59, 61.

2. SIM. 22 door R. BENNINK JANSSONIUS in : Dichterlijk Mengelwerk,
1836 [zie ANTH. GR., n. 5] ; blz. 35-36.
3. SIM. 22, 78, 104, 108, in : Letterkunde ... door VAN DEN Es, 2e uitg.
1877 [zie ANACREON, n. 29] ; blz. 38-39.
Herdr. in : Id. 3° uitg. 1893; blz. 38-39.
4. SIM. 1 en 22 door A. VALCKENAERE, S. J. in : Nouv. Essais ped.
V, 1912-13 [zie ALcous, n. 1] ; blz. 496.
5.SIM. 22 door B. M. G. K. in: Minerva... 45 e jaargang, [1919-1920];
blz. 126.
6. SIM. 129, 3, 22, 69 en eenige kleinere stukjes in proza vert. in:
Gr. lyrische dichters door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALcuus, n. 2] ; blz. 133148.
7. SIM. 22 door W. E. J. KUIPER, in : Gr. Lyriek, 1923 [zie AESCHYLUS,
n. 16, e] ; blz. 50-51.

LXXVIII, Solon.'
1. SoL. 1, 12, 3, 32 door A. VALCKENAERE, S. J. in : Nouv. Essais
ped. V, 1912-13 [zie ALCAEUS, n. 1] ; blz. 457-459.
2. 37 verzen nit verschillende stukken, metrisch vertaald door Prof.
Dr. K. KuiPER in : Onze Eeuw, 1922, IP deel, blz. 21-24.

LXXIX. Sophocles.
1. Een Tragedie, ghenaemt Antigone,... int Latine ouer gheset
en nv in onser Duytscher talen Rhetorikelijck ghetranslateert,
door CoRNELis VAN GHISTELE... Gheprent Thantwerpen... Bi
my Symon Cock. Jut iaer ons Heeren. M.CCCCC. en LVJ.
(45) bldn 8vo.

Grietens.

Herdr.: ingeleid en heruitgegeven door Dr J. GRIETENS. Antwerpen, De groote Boekhandel ; 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1922.
XVIII, (2), 92 blz. 8vo.

2. I. V. VONDELS Elektra van Sophokles... t' Amsterdam,
Gedruckt... Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck... 1639.
(56) blz. 4to.
Leiden.

3. J. V. VoNDas Koning Edipus uit Sofokles... t' Amsterdam,
Voor de weduwe van Abraham de Wees... M.DC.LX.
(Is), 55 blz. 4to.
625).

Brussel (Unger n. 625). Amst. Kr. (2 ex.: Unger 624 en

(1) Zie de voetnoot op de vorige bladzijde.
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Vert. van 1369-1415 in : Tooneel van heidensche deugden en
ondeugden door J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOLOGIA GR. n. 2] I,
blz. 294-297.

4. Sofokles Herkules in Trachin... Verduitscht door J. v.
VONDgL... t' Amsterdam, Voor de Weduwe van Abraham de

Wees... 1668.
(8), 39 blz. 4to.

Leuven, Brussel, Amst. Kr. (a ex.)

Vertaling van Trach. 1046-1111 in : Tooneel van heidensche deugden en ondeugden door J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL. GR., n. 2],
I, blz. 283-286.
5. Antig. 1219-1243, 1277-1333; Aias 394-409, 430-480, 815-865 in: J.
VOLLENHOVES POezy, 1685 (en 1686), [zie ANTHOL. GR., n. 2] ; blz. 605607 ; 612-615.

6. Edipus, koning van Thebe... Door WILLEm BILDERDIJK.
Te Amsterdam, Bij A. van der Kroe... MDCCLXXIX.
156 blz. 8vo.

Uittreksels in: Over de moraal ... door HANEDOES, 1848 [zie
n. 17]; blz. 42-48

7. De dood van Edipus... door Mr. W. BILDERDIJK. Te Amsterdam, bij Pieter Johannes Uylenbroek, MDCCLXXXIX.
XVI, 101 blz. 8vo.

8. Philoctetes, op het eiland Lemnos, Treurspel. . gevolgd
naar het fransche van den heer DE LA HARPE, Door A. L.
BARBAZ. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek.
MDCCXCIII.
. eInnt. verzen. — Titel der eerste uitgave van het Fransche
71 blz. 8voG
stuk : Philoctete, tragldie, traduite du grec de Sojhocle, en trois actes
et en vers; Par M. DE LA HARM- A Paris, Chez M. Lambert & F. J.
Baudouin... M.DCC.LXXXI.

9. Kan. Oed. 863-910 door J. KONIJNENBURG in: ... Verhandelingen ...
Haarlem, 1815 [zie EURIPIDES n. 9] ; blz. 103-105.
10. Uittreksels uit Antig., in verzen vert. door M. SIEGENBEEK in: Bibl.
van Oude Letterk. 2e deel, 1826 [zie PLATO, n. 10] ; blz. 339-375.
11. Enkele plaatsen uit Electra in proza vert. door P. 0. VAN DER
CHYS, in : De Recensent ... Twintigsten deels tweede stuk. Amsterdam
—1827; blz. 281-289.
12. De Mensch [= Antig. 332-375] in : Naklank. Gedichten van Mr
WILLEm BILDERDIJK. Te Dordrecht, bij J. de Vos en Comp ie . 1828;
blz. 154-156.

13. Antigone... in hollandsch dicht gevolgd door P.
Te Leyden, by J. C. Cyfveer. CIDIDCCCXXXIV.

CAMPER.

VII, S blz. 8vo.

14. Antigone... vrij gevolgd door W A. F. SIFFLA. Amsterdam, bij M. Westerman & zoon en C. van Hulst. 1836.
88 blz. 8vo.

- 387 15. Uittreksels 'tat El. en Antig. in proza vert. in: Over den schrik
en het medelijden in het Grieksche treurspel, door J. W. ELINK STERK.
Leiden, bij H. W. Hazenberg Junior, 1838.
Utrecht.

16. Tekmessa (Ajax 485-524) in verzen vert. door B. BENNINK JANSSONIUS in : Morgenrood, 1840 [zie EURIPIDES, n. 14] ; blz. 121-122.
17. El. 86-120 en verscheidene uittreksels nit Kon. Oed. in verzen
vert. in : Over de Moraal in het Grieksche Treurspel ... door Mr. A.
HANEDOES Te Gorinchem, by J. Noorduyn en Zoon. 1848.
Utrecht.

18. Oid. to Kol. 1249-1396 in verzen vert. door E. C. in: Jaarboeksken
voor 1854, uitgegeven door het ... genootschap 't Zal wel gaan. Gent;
blz. 105-110.

19. Philoktetes... in metrische nederduitsche versen overgebracht, door Mr. S. J. E. RAU. Amsterdam, J. de Ruijter, 1855.
XII, 70, (2) blz. 12mo.

20. Filoktetes op het eiland Lemnos... [in verzen] door Mr. J.
VAN LENNEP, in : Dramatische Pazy van W. J. HOFDIJK enz.,
Amsterdam, L. F. J. Hassels. 1856 ; blz. 51-96.
Herdr.: a) Dramatische Gedichten van S. J. VAN DEN BERGH
enz. Amsterdam, G. Theod. Born [1866] ; blz. 165-215.
Id. met adres : Arnhem, Thieme, 1866.
b) in : Treur- en Blijspelen, door Mr. J. VAN LENNEP. Leiden,
A. W. Sijthoff ; blz. 141-172.
21. I. Antig. 332-375 en 781-881 door A. J. TEN BRINK in : Vergeet
mij niet. Muzen-Almanak voor 1861. Amsterdam; blz. 229-235 ; - Id.
883-987 door id., 1862, ibid.; blz. 251-256.
Herdr. in:

II. Hellas en Latium... Sophocles door A. J. TEN BRINK. Haarlem, A. C. Kruseman, 1861 ; blz. 47-126.
Titeluitg.: Sophocles Antigone ... in hollandsche vaerzen vertaald door A. J. TEN BRINK. Ibid., 1862.

22. Antigone... vrij vertaald... door Mr. V. D.
Utrecht, Kemink en Zoon. 1864

VAN DAM.

85 blz. 8vo. - Vert. in verzen.

23. Phil. 135-200 in verzen vert. in : Dicht- en Zedekundige Studien.
van Mr. J. E. RAU. Utrecht, Kemink en Zoon, 1865 ; blz. 73-76.

24. De Antigone van Sophokles... door Dr. K.
in den hancle1). Z. pi. [1867].
(8), 70 blz. 8vo. - Vert. in verzen.

SIJBRANDI

(niet

Brussel G., Boas.

25. Antigone. Uit het Grieksch vertaald door Mr C.
ZOOMER. Utrecht, W. C. Dannenfelser, 1868.

W. OP-

83 blz. 8vo. - Vert. in verzen.

Herdr.: a) in : Sophocles' Antigone. Grieksche tekst met yer-

taling yan Prof. Mr.

C. W. OPZOOMER.

fante, 1885.
XII, 155 blz. 8vo.

's-Gravenhage, Gebr. Belin-

- 388 b) Vert. van vv. 1-161 in het volgende, blz. 16-20, 33-35.
26. Ant. 1-161 in verzen vert. in : De Antigone van Mr. C. W. OPZOOMER getoetst aan de Antigone van Sophokles en aan de regelen
van taal en kunst. Door Dr. P. EPKEMA. Amsterdam, J. D. Sybrandi,
1868 ; blz. 12-16, 30-32.
27. De koren van Antig. in : Sophocles Antigone naar de koren van
Dr. Felix Mendelssohn Bartholdy door Dr. WAP. 's Gravenhage, De
Erven Thierry en Mensing, 1872.
Blz. 32-63: de Duitsche vertaling van DONNER (waarbij Mendelssohn
in 1841 muziek schreef) en de Nederlandsche van WAP tegenover elkaar, beide in verzen. De kommos, vv. 8u6-882, is ook vertaald.

28. I. De Koning Oedipoes van Sophokies, door Dr. H. VAN
De Tijdspiegel. 1880. Derde deel ; blz. 194231.
HERWERDEN, in :

Herdr. in:
II. Drie Treurspelen van Sophokies. In Nederlandsche dicht-

maat overgebracht door Dr. H.
nenfelser & Co. 1881.

VAN HERWERDEN.

Utrecht, Dan-

XII, (4), 172 blz. 8vo. - Kon. Oed., Oed. te Kol., Ill.

Herdr.: a) Koning Oedipus ... door D r H.
Utrecht, J. L. Beyers. 1891.

VAN HIIRWERDEN ...

52 blz. 8vo.

b) Id. Tweede ... uitgave ... Berste Nederl. Boek-, Crt.- en
Adm.-Drukkerij te Ysselstein [1908].
XIII, 57, (I), blz. kl. 4to.

29. Aias... in de versmaat van het oorspronkelijk overgebracht
door Dr. J. VAN LEEUWUN J r . Utrecht, J. van Boekhoven, 1881.
VIII, 70 blz. gr. 8vo.

30-31. I. Twee vertalingen, een metrische en een letterlijke in proza,
van" Antig. 100-126 door Dr. J. VAN LEEUWEN, in : De Nederlandsche
Spectator, 1882 ; blz. 32.
De eerste opgenomen in:
II. Antigone... metrisch vertaald door J. VAN LEEUWEN Jr.

Leiden. A. W. Sijthoff [1897].
XV, 67 blz. 8vo.

32. Philoktetes... in de versmaat van het oorspronkelijk overgebracht door Dr. J. VAN LEEUWEN Jr . Utrecht, J. van Boekhoven. 1882.
IX, 75 blz. gr. 8vo.

Herdr.: a) Tweede uitgave. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitg. Mij.
[1910].
XI, 82 blz. 8vo.

b) Derde uitgave, ibid. [1921].
VIII, 80 blz. 8vo.

Id. [Brussel, N. V. De Standaard, 1921].

33. De Philoktetes van Sophokles in dichtmaat overgezet...
door A. FLAMZNT in: De Dietsche Warande. Nieuwe reeks.
Vierde deel. Amsterdam, 1884 ; blz. 111-137, 203-240, 319-332.

- 389 34. Antigone... In Nederlandsche dichtmaat door Dr. H. vAN
HERwERDEN... Utrecht, J. L. Beijers, 1890.
(1o), 11-67, (4) blz. 8vo.
35. Deianira's dood [= Trach. 900-942] in : Lief de's Dageraad door
EDW. B. KOSTER, 1890 [zie EURIPIDES, n. 22, a] ; blz. 79-80.
Herdr.: a) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 (en 1917) [zie
ANTHOL. GR. n. 6] ; blz. 368-369.
b) Ged. van EDW. B. KOSTER 1907; blz. 204-205.

36. Oedipus to Colonus [metrisch vert. door] Mr. G. H. Bun,
in : De Tijdspiegel. 1892. Tweede deel ; blz. 269-308.
Herdr.: 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897.
96 blz. 8vo.

37. Enkele uittreksels uit Antigone door CH. M. VAN DEVENTER, in:
De Kunstwereld [1 e jaarg.]. Amsterdam, 1894, n o 35; blz. 2-3.

38. Antigone. In het metrum van het oorspronkelijke vertaald door Mr. J. DERMOUT. Amersfoort, G. J. Slothouwer,
1895.
58 blz. 8vo.

39. Sophocles' Antigone [metrisch] vertaald door WILLEm
KLoos in : De Nieuwe Gids. Nieuwe reeks. ll e Jrg., 1897 en
III 6 Jrg. 1898.
Herdr.: a) N. V. Uitg.-mij 0 De Zonnebloem », Apeldoorn, 1918.
89 blz. 8vo.

b) Vert. van vv. 332-375, 944-987 en 1115-1154, in : Gr. Lyriek
door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS, n. 16, e] ; blz.
92-96.

40..
De Treurspelen van Aeschylos en Sophokles, door Dr. L.
A. J. BURGERSDIJK, 1903 (en 1910) [zie AuscHYLus, n. 8, In.
Het laatste derde deel van Aias en de geheele Philoctetes werden
vertaald door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK Jr.

Herdr.: a) Antigone. Klein Seminarie van Mechelen, 1908.

51 blz. 8vo.
b) Vert. van Ant. 332-364 in: Nederl. Leesboek voor de hoogere
klassen ... door M. BRANTS en 0. VAN HAUWAERT. Moderne Let-

terk. ... I. Vanderpoorten, Gent, 1910; blz. 534-535; - en in: Id.
[2e uitg."1, ibid. 1912; biz. 592-593.
c) Antigone. Tweede druk. A. W. Sijthoff's Uitg.-Mij, Leiden
[1916].
(8), 43 blz. 8vo.
d) Koning Oedipus. Tweede druk, ibid., [1916].
VI, 50 blz. 8vo.
e) Verscheidene korte citaten uit elk der stukken in: Het tragische drama der Grieken door B. VERHAGEN en De tragische
maskers van Hellas door id., 1923

41. Sophocles' Antigone. Metrisch vertaald door Dr. J.
CHAILLET... A. Versluys, Amsterdam, 1906.
(8), 9-65, (3) blz. gr. 8vo.

L.
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42. Sophocles' Electra. Metrisch vertaald door Dr. J. L.
CHAILLET ... A. Versluys, Amsterdam, 1907.
79 blz. gr. 8vo.

43. Sophocles' Antigone. Nieuwe vertaling door Dr. H. C.
MuLLER. Uitgegeven voor de Mij voor goede en goedkoope
lectuur door G. Schreuders, Amsterdam [1907].
74 blz. 8vo. — Metrische vertaling.

Herdr. : a) Vert. van 434-566 in « Sesam open u! » [zie ARIsTOPHANES, n. 12] ; blz. 524-528.
b) Sophokles' Antigone ... Tweede druk ... Mij voor goede en
goedk. lect., Amst. [1913].
(8), 55 blz. 8vo.

44. Koning Oedipus... vertaald uit de Duitsche bewerking.
van HUGO VON HOFMANNSTHAL door WILLEM ROYAARDS... Mij
voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam [1913].
(4), 64 blz. 8vo.
45. Kon. Oid. 1-150 door JP KUNST in : Rostra Gymnasiorum. 8e Jaargang (1915-1916) ; blz. 117-119.

46. Id. 1119-1222 door CAo tz 04,

ibid. 9e jaargang (1916-1917); blz.

122-123.

47. Elektra... in Nederlandsche verzen overgebracht door P.
C. BouTENs. Mij voor goede en goedk. lect. Amsterdam. 1920.
64 blz. 8vo.

14 erdr. : *Amsterdam, Meulenhoff.

48. Antigone [door A. B. H. GIELEN S. I.] in : Van alle
tijden, IV, 1921 [zie HOMERUS, n. 52] ; blz. 152-186.
49. Antig. 100-154 in proza vert. door J. WiLms in : Pogen, II, 1924;

blz. 233-235.

LXXX. Theocritus.
1. I. De doot van Adonis ... in verzen vert. in : Afbeeldingen. van
Minne. Emblemata Amatoria. Emblemes, d'amovr. Op een nieu oversien
ende verbetert door THEOCRITUM A GANDA [ = DANIEL HEINS]. Tot Leyden,
By Iacob Marcusz... Anno 1613; fol. I 1 v.-I 2 v.
Brussel (V. H. 24382, 4°).
Herdr. : a) *Het Ambacht van Cvpido ... Door THEOcRITVM
A GANDA ... Tot Leyden, By Jacob Marcvssoon... Anno CIO ID.CXV ;
blz. X-XI.
(DE VRIES, Nederl. Emblemata, n. 26).
b) Afbeelding van Minne. Emblemata Amatoria. Emblemes
d'Amovr .. door THEocRiTym A GANDA ... Tot Leyden by Harman
van Westerliuysen, 1619 ; blz. Pij, v.-Piij,r.
Gent (G. 7061).
a) Emblemata Aliqvot amatori[a] D. DANIEL'S HEINSII ...,
ad.
[+ 1620] ; fol. 48 v.
Gent (G. 706o).
d) in II' en III.

- 391 II. Adonis doodt en Cupido Honich-dief in verzen vert. in : DAN :
HEINSII Emblemata Amatoria. t'Amsterdam Gedruct by Willem Janssen [1615 ?] ; fol. 59 v.-62 r.
Brussel (II 54938 R; 32° obl.)
Herdrukt in III.
III. Idyll. XII, Adonis doot en Cupido Honich-dief, in : DAN. HEINSII
Nederduvtsche Poemata ;
uytgegeven Door P. S[CRIVERIUS]. Tot
Amsterdam Gedruct By
Ianssen a° 1616 ; blz. 38-42.
22, (4), 3-92 blz.

Gent Ac. (965, 2 exemp1.), Gent (G. 6842), Leuven,
Planttjn (B 8o1), Brussel (V. 23900. 4°), Amst. Ak.
(G. 306), Londen ("555 e 30 (1))•

Titeluitgaaf: Id. ibid. 1618.
Leuven,

Herdr.: a) Id. ibid. 1616; blz. 38-42.
20, 132,

29-67 blz. 4t0.

Haarlem (77 B 6).

b) Id. ibid. 1618; blz. 38 - 42.

132, 29-67 blz. 4to.
Gent (G. 6844; G. 6914; H 667, defect) ; Brussel
(V 6778 a. 4to); Londen (11555 ee 37 ( 1 ) )•
Id.
ibid.
a° 1618; blz. 41 - 44.
c)
143 blz. 4to.
Antw. (86o6) ; Gent (G. 6843, defect), Amst. (753
A 24), Londen (1o663 f I (4)).
20,

d) Id. Tot Leyden By Hermen van We§terhuisen ... 1621 ; blz.
114-124.
Londen (11557 a 63 (1)).
e) DAN. HEINSII Lof-sanck van Iesys Christvs Ende zyne

andere Nederduytse Poemata t'Amstelredam, By Willem Iansz.
Blaeuw ... 1622; blz. 149-153.
Brussel (V. H.
("555 b 17).

23901.

8°) ; Maastr. (9637); Londen

f) Id. t'Amstelredam, By I. I. Schipper ... 1650 ; blz. 149 - 153.
Brussel (V. H. 23902. 8°) ; Amst. Ak. (G. 307).
Id. suet adres: t'Amstelredam, By Most Hartgers ... 1650.
Londen (11555 as 18).

2. Verscheyde Ghedichten vanden selven Autheur J. B. [= LODOWYCK
BROOMANSJ.
16 blz. 8vo, met afzonderlijke pagineering en signatuur, achter sommige exemplaren van : De Brieven van P. Ovidius Naso, door J. B.
1659 [zie OwDms, n. 181. Zij bevatten : T'Saemen-sPraeck van DaPhnis
ende een meysken, Polyishemus, Twee Visschers.
Gent (Class. 712 '7), Brussel (V. B. 6196. 8°), Londen
(11388 b 31).

3. Oaristv s, en Cvnido Honigh-dief, in : J. V. SOMERENS Uyt-spanning
der Vernuften 1660 (en 1686) [zie ANACREON, n. 3]; blz. 288-294.
4. Kupido honighdief,in : A. MOONENS Poezy, 1700 [zie ANTHOL. GR.,
n. 3]; blz. 785.
5. De gequetste Kupido, in : De gestrafte Kupido, door G. KEMPHER,
1724 [zie AUSONIUS, 11. 2] ; blz. 69-70.
6. De gewrooke Adonis, in : Anakreons Gezangen, door G.
1726 (en ca 1732) [zie ANACREON, 5 II] ; blz. 257-262.

KEMPHER,

Op den dooden Adonis (Id. XXX, Poetae Bucol. et Didact. Theocr...

rec.

AMEIS.

Parisiis 1851).

7. De Visschers [in verzen vert. door] V. D. B., in: Nieuwe Bydragen tot opbouw der vaderlandsche Letterkunde. Tweede deel. Te Leyden,
By Pieter van der Byk, MDCCLXVI; blz. 507-512.

- 392 8. Offerzang [= THEOCR. Idyll. II] in : Mijn Verlustiging, door W
MILDER DUN, 1779.

Staat in alle mij bekende exemplaren; zie A NACREON, n. 8.

Herd r.: Mijn Verlustiging, 1781; blz. 3-12.
9. De Syrakusische Vrouwen ... [in verzen vert.] door E. J. B.
S[CHONCK], Tael- en Dichtlievende Oefeningen ... 1780 [zie MoscHus
n. 1, a] ; blz. 255-268.
Herdr. Syrakusische Vrouwen ... door E. J. B. SCHONCIC
Leyden, MDCCLXXX.
i6 blz. 8vo. - Zonder naam d. uitg.
Amst.

10. T'Zaamenkout van Daphnis en een meisje, [in verzen vert.] door
H. F. G., in : Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet ... [zie ANACREON
n. 9]. Derde deel MDCCLXXXII ; blz. 215-220.
11. Amar y llis en Minnekozing [= Oaristys], in: Bloemtjens door W.
BILDERDIJK, 1785 [zie ANACREON, n. 10] ; blz. 15-26.
12. De Veehoeder in : Gedichten van NIEUWLAND, 1788 [zie ANACREON,
11. 11] ; blz. 68-71.
Herdr.: Ged. en Redev. van NIEUWLAND, 1824; blz. 20-21.
13. De Boer [= Idyll. XX] door BILDERDIJK, in : Ki. Dicht. Handschriften [zie ANNCRF,ON, n. 13], Vijfde Schak.
MDCCXCII; blz. 83-85.
Herdr. : a) Verspreide Gedichten van Mr W m BILDERDIJK. Eerste
deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX; blz. 130132.
1)1 Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe uitg. Eerste deel, 1823; blz.
177-179.
14. Cyclops en Visschers, in proza vert. Vaderlandsche Bibliotheek

van Wetenschap, Kunst en Smaak. Zevende deels tweede stuk. Te
Anisteldam, bij Martinus de Bruyn. MDCCXCV ; blz. 186-189 en 429-430.
15. Dameetas en Daphnis in proza vert. ibid. Agtste deels tweede
,4tuk, ibid. MDCCXCVI; blz. 233-235.

16. De Cycloop en Lykoris [= Idyll. 12] in : Mengelpoezij van W.
BILD-RDIJK [Eerste deel]. Te Amsterdam, bij de Wed e J. Doll.
MDCCXCIX ; blz. 329-336.
17. Polyfeem en De Veehoeders, in : Mengelingen, door Mr WILLEM
13ILDIRDIJK. Eerste deel. Te Amsterdam, bij Johannes Allart. MDCCCIV ;
blz. 142-152.
Idyll. 1], ibid. Tweede deel, ibid. MDCCCIV ; blz. 13918. Dafnis
150.
19. De Maaiers en Herkules in de wieg [vv. 1-87], ibid. Derde deel,
ibid. MDCCCIV; blz. 51-63.
20. Het Lijk van Adonis, door G. G. v. P. in: Almanak van vernuft en smaak voor het jaar MDCCCVIII. to Amsterdam by De Wed e I.
Doll; blz. 33-36.
21. De Zangsters, in : Nieuwe Dichtschakeering, door Mr. WILLEM
Ie deel. Rotterdam, J. Immerzeel j r, 1819; blz. 166-172.

BILDERDIJK

22. Amaryllis, door [G. C.] B[RILLENBuRG] in: Schiedamsche Almanak, voor het jaar 1838. Schiedam, Bij M. Goude ...; biz. 23-25.
23. De Twee Visschers
vry [in verzen] gevolgd na het fransch
van mejufvrouw CHAMPEIN, door Mev. VAN ACKERE geboren DOOLAEGM,
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in : Des Eenvoudigen Richard, door FRANKLIN, Op strand der zee gevonden bladeren. Veurne, J. Bonhomme, 1845; biz. 7-8.
Het oorspronkelijke Fransche dichtstuk, onderteekend M ni ° LAVERPILLitRE nee CHAMPEIN, staat op blz. 7-8 van: Feuillets du bonhomme
Richard par [BENJAMIN] FRANKLIN, recueillis sur une Plage. Fumes,
chez J. Bonhomme... 1845. Uit het voorbericht van Feuillets de Plusieurs
anciens philosoPhes... ibid. 1846: Ces feuillets ainsi que ceux de
Franklin, de Publius Syrus et de Lucien sont des extraits d'une
collection de livres jetes sur le rivage peu de jours aprês l'affreuse
tempae qui le 12 novembre 1842, fit sombrer sur la cote de Boulogne,
De uitgave van al die Feuillets
le beau navire anglais the Reliance
werd bezord door BORTIER.

voor 1848. Zesde jaargang. AntHerdr.: a) Muzen-Album
werpen ... J. Deleau-Van Assche. 1848; blz. 50-52.
b) 1)e Avondlamp ... door Vrouwe VAN ACKERE, geb. MARIA
DOOLAEGHE. Gent ... Gebroeders De Busscher, 1850; blz. 23-26.
c) Madelieven en Avondlamp door vrouwe MARIA VAN ACKERE
geboren DOOLAEGHE 'S Gravenhage. Gebroeders Belinfante, 1876;
blz. 124-126.
24. I. A. Bruiloftszang aan Helena [metrisch vert. door] C. V[0SmAil,R], in : De Nederlandsche Spectator, 1871; blz. 267.
Herdrukt in II.
B. De Syrakusische vrouwen [metrisch vert.] in : Vogels van diverse
pluimage door C. VOSMAER. Derde deel. Leiden, A. W. Sijthoff. 1876;
biz. 249-256.
Herdrukt in II.
II. Bruiloftszang aan Helena en De Syrakusische Vrouwen, in:
Vogels van diverse pluimage. Gedichten door Mr. C. VOSMAER. Ibid.,
1879; blz. 102-105 en 108-116.
Herdr.: Gedichten door id. Ibid. [1887]; blz. 41-52.
25. De verliefde Cycloop, in : Gedichten van EDW. B. KOSTER. Leiden,
A. W. Sijthoff [1888] ; blz. 60-65.
Herdr.: a) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 (en 1917) [zie
ANrHOL. GR., n. 6] ; blz. 378-385.
b) Ged. van EDW. B. KOSTER, 1907 ; blz. 212-220.
26. De Syrakusische Vrouwen ... Door Mr. G. H. BETz, in : Elsevier's
geillustreerd Maandschrift. Deel IV. 1892; blz. 170-178.
27. I. De Syrakusaansche Vrouwen en Pharmakeutria metrisch vertaald door J. L. HALLER [= VON ZIEGESAR], in : Nederlandsche DichteiI ... 16. Jaargang. Antwerpen ... Amsterdam ... 1893-1894;
blz. 158-162 en 206-212.
Herdr. in:
II. Keus uit Theokritus' Idyllen door Dr. J. L. HALLER.

Brussel,... Polleunis en Ceuterick... 1894.
153 blz. 8vo. — Theocr. I, II, VII, XI; Incert. Id. ill (Theocr. XX1);
Theocr. XV — Grieksch en Nederl.

28. Theocr. XI; Incert. Id. IV (Theocr. XIX) ; Theocr. XII; Incert.
Id. II (Theocr. XX) metr. vert. door IRNEH in: e' EXAcx; ... VI. Leiden, E.
J. Brill. 1896-1897; blz. 157-159 en 295-297.
29. De dood an Daphnis, in : Verz. Ged. van Bow. B. KOSTER, 1903
(4"n 1917) [zie ANTHOL. GR., n. 6] ; blz. 372-378.
Herdr.: a) Ged. van EDW. B. KOSTER, 1907; blz. 207-212.
b) Gr. Lyriek door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS,
n. 16, e], blz. 107-112.
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30. Het Adonisfeest ... door EDW. B. KOSTER in : Groot-Nederland,
1907, IIe deel, blz. 558-564.
Herdr.: Adrastos en andere gedichten door EDWARD B. KOSTER.
's-Giavenhage, C. Bredee [1909]; blz. 55-63.
31. Op den dooden Adonis door EDW. B. KOSTER in : Buiten, 6e jaargang, 1912; biz. 137.
Herdr.: Ver van 't Gewoel door EDW. B. KOSTER [zie BACCHYLIDES, n. 5]; blz. 93-94.
32. De Cykloop ... in proza vert. door Louis COUPERUS, in : Groot
Nederland, 1918, Ie deel ; blz. 500-502.
- 33. Het Oogstfeest, in verzen vert. door Dr. W. E. J. KUIPER, in:
Ouze Eeuw, 1921, l ye deel; blz. 192-198.
Herdr.: Gr. Lyriek door W. E. J. KUIPER, 1923 [zie AESCHYLUS,
n. 16, e]; blz. 112-118.
34. De Cycloop, in verzen vert. door D. in : Groningsche Studentenalmanak voor ... 1922. Groningen, de Waal, 1922; blz. 197-199.
35. Sterk bekorte proza-vert. van De Toovenaressen in: De Magie ...
door K. H. E. DE JONG, 1921 [zie EURIPIDES, n. 30] ; blz. 32-34.

LXXXI. Theodosius van Tripolis.
Theodosius van Tripolis, over den Bol. Door H. VAN BLANKEN. Gedrukt bij J. J. TO to Zwolle. 1836.
VI, 7-40 blz. 8vo. — SPhaerica I.
Leiden.

LXXXII. Theognis.
1. 128 verzen in proza v. d. A. VALCKENAERE, in : Nouv. Essais ped. V,
1912-1913 Lzie ALCAEUS, II. 1] ; blz. 460-463.
2. Fragmenten in proza vert. in : Grieksche Letterkunde, door ViiRTHEIM, 1918 [zie ARCHILOCHUS, n. 2] ; blz. 68-77.

LXXXIII. Theophrastus,
1. Kentekenen van den Aart der Menschen...; met de Geaartheden of de Zeden van deze eeuw, In 't Frans beschreven door
de Hr. DE LA BRUYERE. Nu in 't Nederduits Vertaalt door GERARD WESTERWYK. Eerste deel. t' Amsterdam, By Jacobus
Loveringh... 1735.
Blz. 29-114: Char. 1-28, volgens de Fransche vertaling van LA BRUYERE.
den Haag, Nijmegen (titel ontbreekt).

2. Char. 2 in : Letterk. Magazijn ... [zie PINDARUS, n. 5] ... 1821.
Tweede stuk ... ; blz. 701-703.
.

3. De Karakterschetsen van Theophrastus... [door GERRIT
Te Rotterdam, bij J. W. van Leenhoff. 1833.

KUIPER HENDRIKSZOON] .
VI, 76 blz. 8vo.

den Haag.

- 395 4. Theophrastus. Karakters... door Dr. P. GROENEBOOM...
Mij voor goede en goedk. lectuur, Amsterdam, [1917].
XXV, 70 blz. 8vo.

LXXXIV, Thucydides.
1. Thucydides over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.
Vertaald door H. FRIESEMAN. Eerste deel. Te Amsteldam, By
Pieter -den Hengst, 1VIDCCLXXXVI. - Tweede deel, ibid.,
MDCCLXXXVI.
Deel I: VIII, 424 blz. 8vo. - Deel II: (a), 485, (I) blz. 8vo.
2. VI 8-18 [door H. BosscHA] in : Bibl. van oude Letterk. I, 1808 [zie
DEMOSTHENES, n. 2] ; blz. 223-241.
3. II 60-64 door M. SIEGENBEEK in : Mnemosyne ... I. Deel. Te
Dordrecht ... 1822 ; blz. 62-70.
Herdr.: Neerlands Letterk. in de negentiende eeuw ... door
J. P. DE KEYSER. Tweede Stuk. Proza. Arnhem, D. A. Thieme,
1873; blz. 250-252.
Titeluitg.: Id. 1877 en 1880 [zie HOMERUS, n. 24, II, b].
4. II 35-46 door R. H. EYSSONIUS WICHERS in : Bibl. van oude Lett.
II, 1826 [zie PLATO, n. 10] ; blz. 383-396.
5. II 47-53 in : Hist. Leesboek door F. VAN RIJSENS, II, 1894 [zie
ITERODOTUS, 11. 10] ; blz. 26-30.

6. I. Thoukudides' Navorschingen... [door Mej. H. M. BoisSEVAIN en Dr. H. J. BOEIKEN]. Boek I... Amsterdam, W. Ver-

sluys, 1908.
XII, 208 blz. 8vo. 2 kaartjes. - De Gr. en Ned. tekst staan tegenover e.,kaar; aldus ook in de volgende deelen.
Titeluitg.: Id. Vertaald uit het Grieksch door Mej. H. M. BoisSEVAIN en Dr. H. J. BOEKEN. Boek I ... Haarlem. J. W. Boissevain
& Co. 1914.
'

II. Id. Vertaald nit het Grieksch door Mej. H. M. BOISSEen Dr. H. J. BOEKEN. Bock II... Haarlem. J. W. Boissevain & Co. 1914.

VAIN

VI, 185 blz. 8vo. 1 kaartje en 1 plaat.

III. Id. Vertaald uit het Grieksch door Mej. H. M. BOISSE'
VAIN met medewerking van Dr. H. J. BoEKEN. Boek III...
Ibid. 1917.
VI, 188 blz. 8vo. 2 kaartjes.
IV. Id. id. Bock IV... Ibid. 1919.

(4), 227 blz. 8vo. 4 kaarties.

V. Id. id. Bock V... Ibid. 1920.
VII, 169, (2) blz. 8vo.
VI.

Id. id. Bock VI... Ibid. 1921.
VIII, 185. (11 blz. 8vo. 2 kaartjes.
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VII. Id. id. Boek VII... Ibid. 1923.
(4), 165 blz. 8vo.

VIII. Id. id. Boek

Ibid. 1924.

208 blz. 8vo. I kaartje.

7. Verscheidene vittreksels in: Oud-Hellas, bewerkt door GOUDSMIT,
1914 [zie PLATO, n. 32] ; blz. 360-369.
Herdr. in: Id. 2' druk, 1922.
8. I 4-8, II 47-54 en 65 in : Gr. Letterkunde door ViiRTHEIM, 1918
[zie ARCHILOCHUS, n. 2]; blz. 127-139.
9. V, 85-113 door Prof. Dr. K. KuiPER, in : Onze Eeuw, 1922, II,
blz. 34-43.

LXXXV. Timotheus.
Vert. van vv. 36-253 van het kort to voren ontdekte fragment der
Perzen, door Dr. H. VAN HERWERDLN, in: De Tijdspiegel, 1903, Tweede
ciee: ; blz. 391-395.

LXXXVI. Tyrtaeus.'
1. TYRT. 10 door J. C. D[E] 14 [ANNOY] in : Proeven van poetische
Mengelstoffen, 1774 [zie CALLINUS, n. 1] ; blz. 190-192.
Herdr.: Dichtk. Werken, van J. C. DE LANNOY, 1780 ; blz. 159162.

2. Tyrteus Krijgszangen... [door W. BILDERDIJK]. Te Amsterdam bij Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCLXXXVII.
(16) blz. 8vo.

Amst. Bilderdijk Museum (3 exempl. met jaartal 1787,
van verschillende afdrukken) ; Amst. (Kunstz. U III
en U III 3: msgelijks 3 ex. 1787 van verschillende afdrukken) .

Herdr.: Poesies militaires de l'Antiquite ou Callinus et Tyrtee,
texte grec, traduction nolyglotte, prolegomenes et commentaires
par A. BARON ... Bruxelles, J. P. Meline ... 1835 ; blz. 183-191.
3. Tyrteus aan de Spartanen. [= Tyrt. 8] (Naar de verschikking van.
W ASSENBERG ) , in: Nieuwe Dichtschakeering door Mr. WILLEM BILDERDIJK
Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior, 1819 ; blz.
131-132.
4. T RT. 8, 10 en 13 door A. VALCKENAERE, S. J. in: Nouv. Bssais
V. 1912-13 [zie A 14CAEUS, n. 1] ; blz. 455-456.

red.

LXXXVII. Xenophanes.
X'r;N. 1, 3, 2, en eenige kleinere stukjes in proza vert. in: Gr. lyrische
dichters door ViiRTHEim, 1921 [zie ALCAEUS, n. 2] ; blz. 173-180.

LXXXVIII. Xenophon.
1. Cyroppedia Xenophontis. Dat is Het Leven ende de Underwijsinghe van Cyrvs... Overgheset ill Nederduytsche spraecke,
(1) Zie de voetnoot op blz. 384.
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Ad. V [AN] Z[ UYLEN ] V [AN] N[vEvELT ]... t' Amstelredam, By Barendt Adriaensz... 1592.
(8), 483, (12), blz. kl. 8vo.

Door

Gent, Leuven.

2. Cyropdia of Historie van Cyrus... Nevens den lof van
Agesilaus... Rerste deel. In 's Gravenhage, By Isaak van der
Kloot. M.D.CC.XXX. — Tweede deel. ibid. M.D.CC.XXX.
8vo. — l e deel : (8), 384 blz. ; — 2 e deel: 253, (27) blz.
Brussel, Amst. I.

Titeluitg.: Vernieuwde uitgave. Berste deel. Te Rotterdam,
By Hendrik Maronier, M.DCC.XLV. — Id. Tweede deel, ibid.
M.DCC.XLV.
Nijmegen J.

3. Mem. IV, 2, in : Algemeen Magazijn [zie EURIPIDES, n. 6], Eerste
deel, eerste stuk ... MDCCLXXXV; blz. 378-392.

4. Gedenkwaardige Gesprekken van Socrates... Te Haarlem
bij A. Loosjes P. z. MDCCC.
(2), 266 blz. 8vo.
Herdr.: Tweede druk. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes
Pz. MDCCCXXI.
(2), 210 blz. 8vo.
5. I. Gedenkwaardigheden van Socrates ... door JAN TEN BRINK, Boek
1-III in de vill deelen van: Vaderlandsch Magazijn [zie 'SOCRATES, n. 5],
MDCCCI-MDCCCXII; boek IV, 1 en 2 in: Tijdschr. van Kunsten en
Wet. [zie HOWRUS, n. 21], Mengelwerk voor 1812 ; blz. 625-643.
Herdr. in:

H. Gedenkwaardigheden van Socrates... door Mr.
Te Groningen, bij J. Oomkens. 1819.

JAN TEN

BRINK...

XIV, 17 2 blz. 8vo.
He'd r.: a) Mem. II, 1, 21-33, in : Lecons hollandaises de litterature et de morale ... Dar J. F. X. WiiRTH aine ... Tome premier.

Prose. Luxembourg, lie l'imprimerie de Schmit-Bruck ... 1825;
blz. 156-159.
b) Id. in: Zede- en letterkundige Lessen ... door P. VAN GENABETH. Brugge, ter Drukkerij van C. de Moor, [1828] ; blz. 42-46.
— Id. 2 e druk, l e deel. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1833; blz.
37-41.

6. Krijgstogt van Cyrus... door JAN TEN BRINK... Te Amsterclam, Bij Jan ten Brink, Gerritsz. MDCCCVIII.
(2), XXXII, sob, (I) blz. 8vo.
7. Huwelijkstrouw van Panthea [nit Cyr. V, VI en VII ;• door M.
STEGENBEEK] in : Euterpe, I, 1810 [zie HOMERITS, n. 20] ; biz. 132-154.

8. Cyropedie, of over de opvoeding en het leven van den
ouden Cyrus, ... door Mr. JAN TEN BRINK. Eerste Deel. Te
Amsterdam, bij Jan ten Brink, G. z. MDCCCXIII. — Tweede
deel, ibid. MDCCCXIII.
8vo. — l' deel : (4), X, 331 blz. — 2° deel : (2), XX, 225 blz.
Daaruit : Vert. van VIII, 7, 6-28 in : Letterk. Magazijn [zie PIN-
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biz. 462-467. — Id. in : Lecons hollandaises ... 1825 [zie n. 5,
II, a] ; blz. 216-221. — Id. in : Dicht- en prozastukken, 1844 [zie
HOMERtS, n. 23 b] ; blz. 293-299.
9. Mem. I, 4, in: Proeven van Nederduitsche Welsprekendheid
uitg. door MkTTRus SIEGENBEEK. Ille Stuk. Te Leyden, bij L. Herdingh
en Zoon, MDCCCXXIV; blz. 145-152.
10. Bekortc veil. van Cyr. VIII, 7 door C. PRVYS VAN DER HOIVEN
in: MaArazi ,in vo,r \\Tetenschappen [zie DEMOSTHENES, n. 5] Vierde deel
... 1825; blz. 124-128.
11. Mem. I 4 en IV 3, in: Zestal Voorlezingen ... door H. VAN
Te Amsterdam, bij Lastdrager & Lorie, 1833; blz. 152HEYNINGEN
162.

12. Uittreksels uit de geschiedenis van Abradatas en Panthea door
Acht en twintigsten deels tweede
F. VAN TEUTEM, in: De Recensent
Te Amsterdam, 1835; blz. 18-29.
stuk
13. Mem. III, 6, 2-18, in : De Huisvriend. Gemengde lectuur verzameld door J. J. A. GOEVERNEUR. Eerste deel. 1843. Te Groningen, bij
C. M. van Bolhuis Hoitsema; blz. 52-53.
14. Een aantal stukken nit de philosophische werken, in: De Wijsbegeerte... door VITRINGA, I, 1855 [zie ARISTOTELES, 11. 6].

15. Xenophon's Anabasis of Tocht van Cyrus... door Dr. H.
C. MULLER. Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings, [1893].
XII, 313 blz. 8vo.

Daaruit : IV, 6, 4 - 27 en 7, 21 - 27 in : Hist. Leesb. door VAN
RIJSENS, II, 1'894 [zie HERODOTUS, n. 10] ; blz. 31 - 35.
16. Anab. I, 1, door 13. F. in : De Student. 14 e Jaargang. 1893-94. Lier;
blz. 59-63.

17. Xenophon's Herinneringen aan Socrates... door Dr. CH.
M. VAN DEVENTER. Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings.
[1894].
XXXII, '54 blz. 8vo.

18. Vertalingen door CH. M. VAN DEVENTER in het weekblad De
Kunstwereld, Amsterdam, [I e jaarg.] 1894 en Tweede jaargang, 1895:
Cony. I, 8-9 en IX 2-7 in jrg I, n. '12, blz. 3; — Hiero I, 1-3 in I, n. 15,
biz. 2; — Cvrop. I, 4, 27-28 in I, n. 18, blz. 2; — Uittreksels nit de
geschiedenis van Abradatas en Pantheia in I, n. 22, blz. 2; — Memor.
II, 4; II, 7, 1; II, 7, 12-14 in I n. 24, blz. 2-3; — Hell. II, 3, 24-49
in I, n. 42, blz. 2 en n. 43, biz. 2; — Vectig. I en VI 2-3 in jrg. II,
blz. 134-135 ; — Anab. IV, 3, 15-34 in II, blz. 514-515 ; — Anab. IV, 7,
21-25 in II blz. 547.
Alles, behalve de uittreksels uit Vectig., herdr. in: Dr. CH. M.
VAN DEVENTER. Helleensche Studien. Amsterdam, S. L. van Looy,
1897; blz. 148-205.
19. Oecon. VII-X (bekort), in: Dr. CH. M. VAN DEVENTER, Hell. Studien, 1897 rzie n. 18] ; blz. 290-303.

20. Xenophon. Paardrijden... door C. A. VAN WOELDEREN...
Utrecht 1909. J. de Kruyff (Niet in den handel).
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61 blz. 8vo.

Katwijk, Utrecht, den Haag.

Herdr.: 's Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon, 1915.
IX, 85 blz. 8vo.

21. Xenophon's « Hipparchici » door J. EYSTEN, in : Mayors...
Vierde jaargang... 1910... to Velp ; blz. 372-378 ; 402-408 ;
542-552.
22. De Geschiedenis van Abradatas en Panthea, door Dr. M. B.
voor goede en goedk. lect. Amsterdam [1913].

MENDES DA COSTA. Mij

XIII, 82 blz. 8vo.

23. Stukken nit Anab. I, III, IV en V in: Oud-Hellas ... door Gou p
-SMIT,194[zie
PLATO, n. 32]; blz. 415-418.
Herdr. in : Id., 2e druk, 1922.
24. Bekorte vert. van Oec. VII 4-33 en VIII 1-3 in : Gr. lyrische dichters door ViiRTHEIM, 1921 [zie ALCAEUS, n. 2] ; blz. 19-22.

LXXXIX. Xenophon van Ephesus.
Habrokomes en Anthia... [door T. P.
gen, bij M. Smit. MDCCCXXIX.

TREBLING] .

Te Gronin-

XVIII, 216 blz. 8vo.

XC. Zosimus,
II 6 in, verzen vert. in : De Eeuw-spelen der oude Romeinen ... door
FLORENTIUS DE BRUIN Te Amsteldam, By Gerardus Borstius ... 1703;
blz. 99-101.

XCI. Onbekende Schrijvers.
1. 5 Skolia en 2 Volksliederen, door A. VALCKENAERE in Nouv. Essais
peel. 1912-13 [zie ALcuus, n. 1] ; blz. 500-502.
2. Bekorte proza-vert. van vv. 1496-1593 en andere fragmenten nit den
grooten Parijschen tooverpapyrus, in: De Magie ... door K. H. E. DE
JoNG, 1921 [zie EURIPIDES, n. 30] ; blz. 142-153.
De Grieksche tekst werd voor het eerst uitgegeven door C. WESSELY
in: Denkschriften der Kais. Akad. der Wissenschaften, Philos.-hist.
Klasse. XXXVI. Bd. Wien, 1888, II. Abt. blz. 44-126.

3. Het Alexandrijnsche zoogenaamde « Erotische fragment » vertaald
en ingeleid door WILLEM KLoos, in : De Nieuwe Gids, 1923, I, blz. 885887.
Vertaald uit: B. P. GRENPELT„ An Alexandrian erotic fragment and
other PaPyri .. Oxford, Clarendon Press, 1896, blz. 2-3 (= 1' kolom
van het handschrift).

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is a de Nederlandsche Taal en
WetenschaP te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WetenschaPPcn, 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 kennismaking %an
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
Met laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

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

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
houdende goedkeuring van het 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 bet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot bet uitzeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijhelverklaring, 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 a en b genoemde; noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernornen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prij s.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop
1,an elk tweejarig tijdvak uitgegeven of gesehreven werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert=Fonds, in de Verstagen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belan,phebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres :
Fool- den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Aug. Beernaertxprijs,

Zie omslag
4 de bladzijde

INHOUD,

Juli.
1°) Plechtige Vergadering van 6 Juli 1924 .. ... . 401
2°) Hoe heetten onze vrouwen in het verleden, door J. MANSION,
bestuurder der
. . . .
. . . . . 407
407
3°) Over het Wezen van de Dramatik, door HERMAN TEIRLINCK,
werkend lid der Academie
416
4°) Verslag over de Juli-vergadering
423
5°) De Bevaarbaarheid der Schelde op het einde der XVI r Eeuw,
door J. CUVELIER, briefwisselend lid der Academie . 427
6°) Het Onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de hoogere humanioraklassen, door J. JAcoss,
werkend lid der Academie
446
7°) Bijdrage tot de studie der werken van Stephanus Blankaart,
(I' Mededeeling), door Prof. Dr A. J. J. VANDEVELDE,
werkend lid der Academie
453

Plechtige Vergadering van 6 Juli 1924.,
Te 10
uur kwamen de heeren Leden in het Eere-salon
der Academie bijeen.
Aldaar zijn tegenwoordig de heeren Dr. Prof. J. MANSION,
bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEU=
LENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Am. JOGS, IS. TEIRLINCK,
0. WATTEZ, Dr. Prof. L. VAN PUYVELDE, Dr. Prof. L. SCHARPI,
Prof. J. VERCOULLIE, Dr. Prof. A. VERmEvLEN, Dr. Prof. A. J.
J. VANDEVELDE, J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE en HERMAN TEIRLINCK, werkende leden ;
de heeren Mr. J. MULS, F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE,,
Dr. Prof. A. VAN HOONACKER en AL. WALGRAEVE, briefwisselende leden ;
de heer Dr. Prof. R.
wisselend lid.

VERDEYEN,

nieuw verkozen brief-

De heer Dr. Prof. M. SABBE en Mej. M. E. BELPAIRE, werkende leden ; Dr. Prof. FRANS DAELS, J. SALMANS S. J., Dr.
Prof. A. CARNOY, en Dr. J. CUVELIER, briefwisselende leden,.
lieten zich verontschuldigen.
*
**
Waren verder aldaar aanwezig : Z. E. Kan. M. DE BAETS,
vicaris-generaal, vertegenwoordiger van Z. D. Hoogwaardigheid den Bisschop van Gent ; — A. SIPPER, volksvertegenwoordiger en eerste schepen der stad Gent ; — G. DE RUYCK,
voorzitter der Rechtbank ; — Ph. DE MUNNYNCK, schepen der
stad Gent.
*
**
Te 11 uur worden genoemde heeren door den pedel naar
de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel : Dr. Prof. J. MANSION,
bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, Dr. L.
GoEmANs, bestendig secretaris, en HERMAN TVIRLINCK, feestredenaar.

Verder zijn nog aanwezig de heeren G. BLY, en LIEVEbekroond in de Academische wedstrijden
voor 1924 ; — FR kNS BUNDERVOET, aannemer ; — Aux's,

VROUW= COOPMAN,
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ARTH.
GALLANT, letterkundige ; — A. CLAEYS, hoogleeraar ;
,CRIEL, bijzondere ; DALED, Brugge ; — V. DE BiAvRE,
leeraar ; — E. DE BONT, beambte ; — C. DE BRuvNE, hoogleeraar ; — Pater A. DECHAMPS S. J., leeraar ; — C. DICLERCQ,
leeraar ; — Dr. PAUL DE KEYSER, leeraar ; — Juffr. VALENTINE
.DE KEYSER, leerares ; — RENA DE KIERE, onderwijzer ; —
Luitenant-Colonel DE LEENHEER ; - Juffr. 0. DE METS, regentes ; — H. F. DE MoL, bestuurder ; — Kan. G. DE MUNCK,
_professor aan het Seminarie ; — OSWALD DE SCHAMPHELAERE,
nijveraar, voorzitter van het Willemsfonds ; — Dr. H. DE
STELLA, hoogleeraar ; — H. J. DE Vos, leeraar ; — G. D'HONDT,
stadsontvanger ; — M. DUCHEYNE, leeraar ; K H. JORIS
EECKHOUT, letterkundige ; — 0. FACHI, fabrikant ; — E.
FAMELAER, opziener ; — Hr. en Mev. GuvAERT, leeraars ; —
F. H. R. GoETHALs, onderpastoor ; — A. HEGMANS, leeraar ;
-- T. HERREMANS, Brussel ; — ARMAND LAGET, Schaerbeek ;
E. MINNAERT, oud-hoofdonder- PR. LUYCKX, beambte ;

QUICKE, oud-bestuurder aan de Middelbare
wijzer ; —
Scholen ; — PAUL RINGOOT, student ; — Pater E. SCHEPENS
S. J. ; — Commandant C. SEVENS der Artillerie ; L.
SMEESTERS, hoofdonderwijzer ; — Kan. A. STANDAERT, professor aan het Seminarie ; — Dr. P. TYTGAT, geneesheer ; — F.
VANDEN ABEELE, leeraar ; — LEO VAN DER HAEGEN, leeraar aan
het Conservatorium ; — E. H. J. VAN DE VELDE, leeraar ;
0. VAN HAUWAERT,
F. VAN GELUWE, opziener der Posterijen;
opziener van het Middelbaar Onderwijs ; — 0. VAN MAURE. P. VAN MIERLo
'CHEM, gepensionneerd advocaat-generaal ;
jr., S. J. ; — A. VAN OVERBEKE, dagbladschrijver ; HERMAN
VAN OVERBEKE, tooneelkundige ; — Dr. P. VAN OvE, plantkundige ; — A. VAN THIELEN, leeraar ; — H. VEREECKE,
beambte ; Is. VERGAUWEN, hoofdonderwijzer ; KAREL
VERMEIRE, Meirelbeke ; — L. VERNIERS, hoofdbediende der
Posterijen ; — J. VERWILGHEN, onderzoeksrechter ; — V.
WATTEZ, postbeambte ; Mevr. LEONARD en Mej. WILLEMS ;
-- A. WOEDSTAD, hoofdbediende der Posterijen ; — P. WY=
NANTS, leeraar ; — alsook de heeren reporters van De Gentenaar,
De Standaard en Het Volk. — Verder nog verscheidene andere
dames en heeren, belangstellenden in de werkzaamheid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Verschillende personen hebben aan de Academie schriftelijk bericht gezonden dat het hun spijt de vergadering niet to
kunnen bijwonen, nl. de heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten ; — Z. D. H. Mgneur de Bisschop van Gent ; —
Luitenant-Generaal VAN ACKER ; - J. MAENHAUT en FERNAND
'VAN ACKERE, volksvertegenwoordigers ; — Graaf DE KERcHovE,
.Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen ; — A. VAN DER
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STEGEN, burgemeester van Gent ; — Mevr. de Douairiere A.
MERGHELYNCK, weduwe van den heer Arthur Merghelynck,

die aan de Academie het prachtige Beauvoorde-kasteel met zijn
kunstschatten vermaakte ; — F. HEYMANS, rector der Hoogeschool van Gent ; — R. DE SAEGHER en G. VAN DEN BOSSCHE,
schepenen der stad Gent ; — Juffr. B. BOONANTS, gemeenteraadslid ; — LEON BREsSERS, kunstschilder ; — Dr. L.
BROUNTS, leeraar; — G. FEYTMANS, prefect van het Atheneum;
- J. GHEYSENS, schoolopziener ; — Jos. INGELS provinciaal
griffier ; — Kan. CL. LEDEGEN, secretaris van Z. H. den Bisschop ; — ALBERT MERTEN, hoogleeraar ; — OSCAR ROELS,
leeraar aan het Conservatorium ; — 0. VAN KETS, beambte.

***
De heer Bestuurder, Dr. MANSION, heet de aanwezigen met
enkele hartelijke woorden welkom op deze jaarlijksche plechtigheid in de Academie, en verontschuldigt vervolgens de notabelen welke schriftelijk hun spijt uitdrukten de vergadering niet
te kunnen bijwonen.
Daarna las hij eene verhandeling getiteld : Hoe heetten
onze vrouwen in 't verleden.
Vervolgens verleent hij het woord aan HERMAN TEIRLINCK,
die handelt over Het wezen der Dramatiek en de Kinemato.
graaf.
Beide redevoeringen werden door de aanwezigen ten zeerste
gesmaakt en warm toegejuicht.
Ten slotte doet Dr. LEO GoEmANs de volgende mededeelingen aan de vergadering :
1°) Verldezingen :
In haar vergadering van 18 Juni 11. werd door de Academie overgegaan tot de verkiezing van een briefwisselend lid ter
vervanging van Mej. VIRGINIE LOVELING, en van drie buitenlandsche eereleden ter vervanging van de HH. Dr. HENRY
BRADLEY, Prof. KALIF en TACO DE BEER, in den loop van het
jaar 1923 overleden.
Werden verkozen : tot briefwisselend lid Dr. VERDEYEN,
-hoogleeraar te Luik ; tot buitenlandsche eereleden Dr. JESPERx
SEN, hoogleeraar te Kopenhagen, Dr. PRINSEN, hoogleeraar te
Amsterdam en de Heer JOHAN DE MEESTER te Rotterdam.
Die verkiezingen werden aan de goedkeuring van den
Koning onderworpen.
**
Van de prijsvragen voor 1924 uitgeschreven werden er 4
beantwoord :
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1°) Dialectstudie : Gentsch Idioticon.
Twee antwoorden werden ingezonden. De keurraad, bestaande uit de HH. Prof. VERcouLug, Prof. MANSION en Dr.
GOEMANS was het eens om te verklaren, dat het werk ingezonden onder de kenspreuk Uit liefde verzameld de voorkeur verdiende.
De verslaggevers brachten hulde aan den vlijtigen en zeer
belangrijken arbeid van den inzender en stelden aan de Academie voor hem den prijs te verleenen. De bekroonde is de
Heer LOD. LIEVEVROUW-COOPMAN, te Gent.
2°) Vak- en Kunstwoorden : Een verktarende Nederlandsche Vakwoordenlijst van de Zeevisscherij.
Deze prijsvraag, eerst uitgeschreven voor 1921, werd ook
toen beantwoord loch niet bekroond. De jury, samengesteld
uit de HH. Prof. VERCOULLIE, K. DE FLOU en Prof. SCHARPI
was eenparig van oordeel, dat het thans onder de kenspreuk
Piscator III ingezonden antwoord, den uitgeloofden prijs verdient, mits gevolg gegeven worde aan de wenken van den
keurraad.
De Academie heeft in denzelfden zin geoordeeld.
Schrijvers van het werk zijn : wijlen de H. FRANS Bub.
destijds ontvanger der Z'eevaartrechten te Antwerpen, en zijn
won G. Buj, opziener van het Belgisch Loodswezen, te Vlissingen.
1k verzoek de HH. LlEvEvRouw en Buj het hun toegekende diploma te willen komen ontvangen.
Verder werden nog beantwoord :
3°) Dialectstudie : Men vraagt eene Klank- en Vormleer
van het Brusselsch dialect' met zijn plaatselijke verscheiden=
heden.
De drie verslaggevers, dezelfde nl. als voor de eerste prijsvraag, komen tot het besluit dat het eenig ingezonden ant-woord, in zijn huidigen vorm niet voor bekroning in aanmerking kan komen. De jury brengt echter hulde aan de inspanning welke door den Schrijver aan den dag is gelegd en stelt
voor de vraag voor een ander jaar aan te houden om den inzender gelegenheid te verschaffen zijn opstel volgens de opmerkingen van het verslag te herzien.
4°) Folklore : Gevraagd wordt : een volledige lijst der
plantnamen (welenschapPelijke en volksnamen) in Noord.Neder-

land en Fransch Vlaanderen gebruikelijk, met etymologie, en
met hunne benaming in 't Fransch, 't Duitsch, 't Engelsch
en 't Latijn.
De keurraad was eenparig van meening dat het ingezonden
antwoord niet aan de eischen voldoet, alhoewel de onbetwist-
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bare botanische kennis en de overgroote ijver van den verzamelaar veel lof verdienen.
De vraag door den H. ISID. TEIRLINcK, eersten verslaggever in zijn verslag geopperd of er geen reden bestaat om
het opstellen van aanvullende lijsten op HumaLs' Woorden=
boek der Nederlandsche valksnamen van Planten aan te moedigen, zal aan de Commissie voor Prijsvragen onderworpen
worden.

**

Zooals even gezegd, had de Academie, in den loop van het
jaar 1923, het afsterven te betreuren van drie buitenlandsche
eereleden en een briefwisselend lid.
Onder de afgestorven buitenlandsche eereleden tellen wij
vooreerst Dr. HENRY BRADLEY aan wien reeds op de Plechtige
Vergadering van verleden jaar een laatste hulde werd gebracht.
De tweede was een man van buitengewone beteekenis voor
ons, Dr. KALEF, hoogleeraar te Leiden, die den 4 September
11. op een vacantiereis in Noorwegen schielijk overleed.
Dr. KALFF werd op 30 Juni 1856 te Zwolle geboren en,
op 14 Juni 1911 tot lid onzer Academie verkozen.
Wij herinneren met diepen eerbied den naam van den man
die de meest uitstekende diensten heeft bewezen aan de Nederlandsche litteratuur- en cultuurgeschiedenis, en die met zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde een standaardwerk
heeft geleverd dat zijn vaderland en den Nederlandschen stam
zelf tot eere strekt. Want nergens, in geen ander land, hebben
wetenschappelijk onderzoek, fijn letterkundig inzicht en talent
een boeiender en de waarheid meer naderend verhaal verschaft
van eene litteratuur in verband met het staatkundig en maatschappelijk leven van een yolk.
De H. TACO DE BEER, geboren te Maarsseveen in 1838,
overleden te 's Gravenhage op 13 September 1923, was sedert
18 Juni 1902 lid der Kon. Vlaamsche Academie.
Hij was de stichter van het taalkundig tijdschrift Noord en
Zuid dat niet min dan 30 jaargangen beleefde en voor den tijd
zeer kostbaar werk leverde. Hij schreef eene Geschiedenis der
Engelsche Letterkunde in vier deelen en bewerkte eene tweede
uitgave van JAN TEN BRINK ' S Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren.
**
Het aandenken van dien warmen vriend der Vlamingen
zal in ons genootschap steeds in eere gehouden worden.
Diep is de Academie, zooals heel het Vlaamsche land, getroffen geworden door het overlijden van Mei. VIRGINIE LOVELING.
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Sedert 1919 had ons genootschap de eer Naar als lid te
mogen tellen, en het is voor niemand onzer onopgemerkt gebleven hoe belangstellend de begaafde schrijfster onze werkzaamheden volgde.
Hoe klaar was nog de blik en hoe lieftallig de glimlach,
der edele vrouw wanneer zij, niettegenstaande den last der
jaren, in ons midden verscheen.
Met welken eerbied werd ze hier bejegenti ! Kon het anders?
Meer dan eene halve eeuw had ze in den trouwen dienst van,
Vlaamsche taal en letteren, die novellen, die romans, die gedichten geschreven welke den schat hebben verrijkt van
't Vlaamsche verstandelijk en gemoedelijk leven.
« Geen Vlaming die hare verzen niet kent », zoo sprak een
harer medeleden der Academie, een ander gevierd dichter uit
Vlaanderen. « De Vlaming heeft ze op de school geleerd, zei
« hij, en ze zijn hem 'sedertdien in het geheugen gebleven ; wat
« beter is, ze zijn hem lief gebleven als een zoet bezit ; wat het
« beste is, de gedichten van VIRGIN= LovuuNG, net als die
« van hare zuster RosALIE, bleken de voile lief de van een yolk
« waardig te zijn. »
In eene hulde aan VIRGINIE LOVELING is het inderdaad
onmogelijk den naam van hare zuster niet terzelfdertijd uit te
spreken.
Zoolang sobere kunst en ingetogen gevoel door Vlamingen
genoten worden, zoolang de Vlaamsche poezie leeft op kinderlippen, zoolang ook leven de namen van de lieve gezusters
samen in de dankbare vereering van jong en oud hier te lande.
En het past zoo wonderwel op de LovELING's zelve, het
schijnt als voor hen gedacht en gevoeld, het stroofje door
VIRGINIE voor meer dan vijftig jaar gedicht :
Wij hebben ze niet verloren
Zij die gestorven zijn,
Hun beeld staat in ons harte
In eeuwigen zonneschijn.

Hoe heetten onze vrouwen in het verleden
door J.

MANSION, bestuurder

der Academic.

Al de vrouwenamen die bestaan hebben wetenschappelijk
onderzoeken zou misschien wel belangwekkend kunnen zijn
maar zou ook veel tijd vergen. Alle talen komen hierbij te pas,
en beurt om beurt zouden we op te merken hebben dat Susanna
in het Hebreeuwsch lelie beteekent, dat Agnes aan den Latijnschen naam van het lam herinnert, dat Irene het Grieksche
woord voor vrede is, enz., enz. We zouden vernemen d,at
Jolandis nit Polen komt, want Jolana is eene Poolsche vervorming van Elena, zoodat ten slotte Jolandis met Helena of Leen-tje gelijkstaat. Olga is ons als Russisch bekend en niet ten onrechte. De naam is echter niet Slavisch maar wel Scandinavisch_
en zijn oorspronkelijke vorm is Oudnoorsch Helga. Hij herinnert ons bijgevolg 'aan de verre tijden toen het Russische rijk
door Noormannen werd gesticht. Een naam komt dus onder
meer gedaanten voor; maar daarom zijn al de gelijkstellingen
van namen, die gangbaar zijn, ook niet voor juist te houden.
Zeer gewoon beschouwt men Isabella als een anderen vorm van
Elisabeth. Dat is volkomen valsch : de patrones van Isabellais niet de heilige Elisabeth, maar wel de booze Jezabel, de beruchte gemalin van Achab.
Zooals Gij ziet, zou ik op den ingeslagen weg nog welt
verder kunnen uitweiden en om niet heel en al of te dwalen
moet ik mij beperken.
Hoe heetten onze vrouwen ? d. w. z. welke namen droegen..
in vroeger tijden de vrouwen uit onze streken en wat beteekenen die namen ? 1k bepaal mij tot de namen van Gertnaanschenoorsprong, omdat deze gedurende de middeleeuwen en nog langdaarna in geheel West-Europa de talrijkste zijn. De invallen
der Barbaren, de groote volksverhuizingen van Germaansche
stammen in al de provincien van het Romeinsche rijk, hebben
in taalkundig opzicht niet overal zeer ingrijpende veranderingen teweeggebracht. Enkele gebieden slechts vertoonen werkelijk eene verandering van taal. Maar overal bespeurt men eene
vernieuwing van den namenvoorraad. Na het jaar 600 van onze'
tijdrekening draagt eenieder in West-Europa Germaansche'
namen. Zelfs die welke voor iedere volkseenheid kenschetsend
schijnen, blijken in laatste instantie Gotisch, Frankisch, Langobardisch, in elk geval Germaansch te zijn. Dit geldt van'
Spaansche namen : .Alonso, Hernando, Rodrigo, Elvira ;. van
Italiaansche als Tancredo, Gandolfo, Gualberto, Rinaldo, Aluigi,-

— 408 —
van Fransche : Raoul, Louis, Roger, Gautier, Gontran, Robert,
die zonder moeite als Germaansch te ontleden zijn. Het zal
, ons dus niet verbazen als onze overgrootmoeders hier in Vlaan
deren ook en vooral Germaansche benamingen gedragen heb-ben. Eene eerste vraag nu. Wat zijn Germaansche benaminge:n?
De Germanen vormen hunne namen naar dezelfde beginselen els de Kelten, de Grieken, de Slaven, de Indiers. M. a. w.,
evenals hun taal teruggaat tot de gemeenschappelijke Indoeuropeesche grondtaal, zoo ook zijn de Germaansche namen
tot een Indoeuropeesch model terug te brengen. In den regel
zijn het tweeledige samenstellingen of verkortingen daarvan.
Een Griek heet Ntxd-crcpavc04. Dat is een tweeledig compositum,
bestaande uit vtxx, zegepraal en aTpwr64, leger, en het beteekent
(( hij die een zegevierend leger heeft ». Op dezelfde wijze zijn
gevormd Avatoa,a4v7ic, 'AycLawaii 4 , HE.O6topoc, : de Kracht der Volks;
de Welberoemde; de gave Gods; en vele andere.
Op soortgelijke wijze noemde de Germaan zijn zoon Sigiheri, d. i. Zege-here, Zeger « die een zegevierend hoer of leger
heeft » ; Hlud-wig of Lodewijk « wiens strijden vermaard is » ;
Hildebrand, « strijdzwaard » ; enz., enz. Met deze Germaansche
namen heeft men dikke boekdeelen gevuld. De indruk lien men
, daaruit krijgt is er een van krijgsrumoer en wapengekietter.
FOrstemann's Altdeutsches Namenbuch is in menig opzicht een
episch woordenboek. Er is daarin vooral sprake van heldenroem, van oorlog en van schitterende wapenfeiten en dat alley
past wondergoed bij hetgeen wij weten van onze barbaarsche
voorouders, wier leven ,een strijd was en die buiten het vechten elke bezigheid beneden zich achtten. Naast den oorlog was
voor den ouden Germaan de jacht ook eene geliefkoosde bezig-heid en de namen leggen hiervan .eveneens getuigenis af. Heet-te iemand Everaard of Beernaard, dan herinneren deze benamingen aan den naam van den ever en van den beer en de
vertaling is hard, d. w. z. sterk, als een beer, als een ever,
andere zijn samengesteld met wolf, am d. i. arend, hram (raaf),
•en hoewel ook voor andere interpretation vatbaar, doen deze
benamingen hunne voorliefde voor het jagen duidelijk uit-komen.
Als wij de namen mogen gelooven, zijn de Germanen in
de eerste plaats helden en jagers geweest. Wat vernemen wij
nit de naamkunde aangaande de Germaansche vrouwen ? Een
aantal namen zijn juist van denzelfden aard als die der mannen. Walburg is samengesteld van wal, slachting, en burg,
burcht; Hildegaard is zooveel als telg of spruit van . of voor
het gevecht , Irmingard is een twijg van Irmin, eene godheid,
wier beeld een gewijde boomschacht in het land der Saksers
was, genaamd Irminsill, d. i. Irminzuil. En naar het model
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van deze namen zijn dan talrijke andere gevormd, die eveneens
op gard uitgaan. Aan krijgszuchtige gediachten zijn ontleend
ook de talrijke namen op -hild, -held, die niet ons vvoord held
inhouden maar een oudgermaansche term voor strijd, gevecht,
Machthild, Mathildis, Machteld ; Rinhild of Regenhild, de hl.
Reneldis ; Pharahildis, Verhilde ; Brunhild, naam van de Westgotische vorstin die met den Merowinger Sigebertus huwde en
ook de heldin van het Nibelungenlied, evenals hare mededingster Kriemhild ; zijn daarvan voorbeelden.
Dat deze vrouwenamen, evenals die van mannen aan den
epischen woordenschat ontleend zijn is duidelijk. Wat zij echter voor de dragers of betel- draagsters dier namen beteekenden
is minder helder. Maht=hild is macht + strijd : wil dat zeggen
(( zij die met kracht strijdt » of wel Wier ,strijd machtig is; of
die met eene aanzienlijke macht ten strijde trekt ? Is Brunhild
zij die in den strijd zooveel als een pantser is? got. brunjd beteekent immers pantser. Feitelijk kunnen vele namen voor de
tijdgenooten hoegenaamd niets beteekend hebben. Zeer weinigen ander ons zullen zich er om bekommeren dat Petrus eigenlijk ,steenrots is, dat Renatus beteekent herboren, d. w. z. door
het doopsel tot een nieuw Leven geroepen, enz.; die namen
worden eenvoudig voort gebruikt omdat ze door leden van het
vorige geslacht gedragen zijn geweest. Zoo ook volgde de Germaan slaafs eene overlevering waar hij voor zijn zoon of dochter een naam koos. Eene eigenaardigheid evenwel moet vermeld worden. Men zocht in den naam van het kind aansluiting
bij den naam der ouders, hierdoor dat een van de leden van
de samenstelling in beide namen hetzelfde was. HaduBRAND is
de zoon van HildeBRAND. Eene vrouw ErkenBuRoc is de moeder van WerenBuRoc en WERENmund. Heeft de vader b. v.
WERENtrid gehecten (zijn naam ontbreekt toevallig in het stuk)
,dan bestaan de benamingen van de kinderen nit de elementen
erken-, -buroc, wren-, die in de namen der ouders voorkomen.
Zulke combination hadden dikwijls plaats zonder dat men op
de beteekenis van het geheel lette en leidden dan ook tot benamingen die alles behalve episch zijn : zoo Frithubald « dapper in vredestijd » ;Wilfrid « gewillig tevreden »(?) of geen
zin hebben : A rnolf «arendwolf» ; ags. Wulfstetn «wolf-steen».
Wat er ook van zij, vele vrouwenamen hebben op zichzelf
niets vrouwelijks. Dat ze uitsluitend of bijna uitsluitend door
vrouwen gedragen worden is eenvoudig to verklaren door het
feit dat woorden als burg, hild, gard, vrouwelijke substantieven
waren. De uiterlijke vorm van de samenstelling gaf in dezen
den doorslag en bepaalde dat de betrokken naam voor eene
vrouw, niet voor een man zou dienen. Eer wij deze epische
nomenclatuur verlaten, wou ik uwe aandacht nog een oogen-
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is ons bekend de naam • Badeloch ; zoo heette de vrouw van
Gijsbrecht van Amstel, en die zelfde naam is als Badeloghe in
vroegere eeuwen (Middelnederlandsch) ook goed vertegenwoordigd. Nog andere speciaal Nederlandsche vrouwennamen van
soortgelijke afleiding zijn ons bekend. In stukken uit de Xe
eeuw heb ik aangeteekend Egesloga en Everloga ; Baerdeloghe
Is eene vrouw in den tweeden Reinaert. Wat beteekent -loch,
-toga -loghe in deze namen ? Verschillende mogelijkheden doen
zich hier voor. Of wel hebben we te doen met ons woord loog,
loostwater ; of wel met den wortel van oorlog. Daar badu-,
bade- weer strijd beteekent en dus synoniem is van hilde-,
gond-, wig-, walu-, die we al in diezelfde beteekenis zijn tegengekomen, dan zou Badeloch een samenstelling kunnen zijn van
oorlog en strijd. Anderen hebben gedacht dat het begrip loog
be ter paste voor vrouwenbezigheden en ze hebben gemeend
dat we hier hadden, zoo niet eene toespeling op de prozaische
waschkuip van onze huishoudsters, dan toch eene herinnering
aan watergodinnen, die in warme bronnen badend voorgesteld
worden. Zulk een voorbeeld is typisch van de onzekerheid die
vele namenverklaringen. aankleeft ; er zijn wel zeer poetische
uiteggingen naar voren gebracht, maar het dichterlijke element
daarvan is een kind van de romantiek uit het midden der
XIX' eeuw. Naar mijn bescheiden meening is Badeloghe, eenvoudig de vlam der gevechts, daar loog niet alleen loogwater
beteekent maar ook door vlam, lichte laaie te vertalen is. En
dit is weer een vrouwenaam enkel en alleen omdat loog, evenals
nu, in het Oudgermaansch, een vrouwelijk substantief was.
Bij andere namen is het een raadsel waarom ze eerder door
vrouwen dan door mannen gedragen worden. Het woord gund=,
-gond beteekent weer gevecht. Swind beteekent sterk, vandaar
ons woord gezwind. De namen die op -swind eindigen zijn alle
vrouwenamen, terwijl datzelfde element als eerste lid in talrijke
mansnamen optreedt. Hard dat nagenoeg hetzelfde beteekent
is hoofdzak.elijk zoo niet uitsluitend in mansnamen gebruikelijk.
Bij dat zuiver mechanische proces, naar hetwelk namen
van feminina afgeleid, of wel namen die een bepaalden uitgang vertoonen, vrouwenamen zijn, kan in vele gevallen van
eene eigenlijke beteekenis der namen geene sprake zijn. Maar
dit is niet altijd zoo. Er zijn vrouwenamen die wel een beteekenis gehad hebben en welker beteekenis we kunnen achterhalen. Neemt b. v. den naam Amelberga, wel bekend hier te
Gent door de h. Amelberga, gestorven te Temsche en wier
relikwieen een schat van de vroegere S. Pietersabdij in onze
stad vormden. Amala-berga beteekent « zij die de Amalen bergt
of beschermt. » De Amalen zijn een koningshuis dat over de
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Goten geheerscht heeft en de naam, dien we eerst door een Oostgotische vorstin gedragen vinden, laat dus aan duidelijkheid
niets te wenschen over : de verklaring kan als zeker beschouwd
worden. Waarom nu heet eene vrouw de beschermster van een
koningshuis? Daar bij de Germanen algemeen de Salische wet
heerscht, is bij hen, zooals nu, de zoon de stamhouder bij
uitnemendheid en het is niet waarschijnlijk dat men aan eene
dochter als opvolgster zou gedacht hebben. Zou de vrouw, de
dochter, de beschermster van de haardstee zijn, zij die over
het huiselijk geluk waakt ? Misschien wel; maar er bestaan ook
andere mogelijke uitleggingen. Bij Tacitus (Germ. VII, VIII)
lezen wij dat de aanwezigheid of de nabijheid van vrouwen en
kinderen voor den Germaanschen krijgsman de beste aansporing tot dapperheid was; dat deze veel meer voor zijne vrouwen
en dochters de gevangenschap vreesde dan voor zichzelf, zoodat als gijzelaars bij voorkeur meisjes van edele afkomst genomen werden, waar men zich de trouw van een volksstam wilde
verzekeren. Hebben wij gelijk in deze richting te zoeken, dan
is de juiste vertaling van Amataberga missehien « borg der
Amalen », waarbij we mogen opmerken dat borg en bergen
etymologisch samenhangen en dat de Romeinen pignus, pand,
ook in de beteekenis kind gebruiken. Een ander woord dat
bescherming beteekent, nl. mund, mond (vandaar mondig,
onmondig) komt overvloedig voor in mansnamen en is hooge
uitzondering bij vrouwen, wat, voor zooveel we daarover kunnen oordeelen toch natuurlijker schijnt. In de barbaarsche
samenleving worden de vrouwen beschermd en de mannen verleenen bescherming, niet omgekeerd. Eene van die uitzonderingen is de vrouwenaam Rosemunda, die in lateren tijd zeer
dikwijls als rozenmond werd opgevat. Maar dit is zeker geheel
verkeerd, want mond beteekent hier bescherming en wat roos
betreft, hoe onzeker ook de interpretatie moge wezen, in elk
geval is de zoetgeurende bloem hier uitgesloten.
Maar ik vrees den indruk te wekken dat de naamkunde
alleen uit raadsels bestaat en dat deze wetenschap wel vragen
stelt maar die nooit beantwoordt. Bij een aantal vrouwenamen
kunnen we wel raden waarom ze speciaal vrouwelijk zijn. Waar
we in de geheele Germaansche wereld, bij Angelsaksers en
Hoogduitschers evenals bij Franken uit onze streken vrouwenamen op -wara, -wearu zien dragen, b. v. Siguaru (Sweet,
L. V.), Hildewara (Trad. Bland.), Hostarwara (frg. Bland.),
enz., dan rnoeten we aan ons woord waarnemen gaan denken
en hetgeen de schrijvers der oudheid over de Germaansche vrouwen verhalen doet ons eene zeer waarschijnlijke verklaring aan
de hand.
Tacitus (Germ. VIII) namelijk weet ons te zeggen dat
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in het oude Germane de gave van profetie in zekeren zin aan
de vrouwen eigen was en hij haalt ook gevallen aan, waar de
Germaansche vrouwen werkelijk als wichelaressen optreden.
De dames die ik daareven noemde hebben dus geheeten de
« waarneemster der overwinning », de « strijdprofetes », « zij
die het Oosten gadeslaat » of iets dergelijks. Dit kunnen op het
eerste gezicht gewaagde gissingen schijnen, aangezien die eene
lettergreep waar- of war- in onze taal en daarbuiten zoovele
beteekenissen vertoont. Wat echter de onderstelling bevestigt,
is het betrekkelijk groot getal vrouwenamen op -raad die ons
bekend zijn. Weliswaar bestaan er ook mansnamen met denzelfden uitgang. Maar ik geloof toch dat bier weer diezelfde vrouwelijke hoedanigheid te voorschijn komt : het raden van de
toekomst, raad weten in netelige omstandigheden hangt samer'
met die goddelijke gave die Tacitus den Germaanschen vrouwen toekent. Dezelfde schrijver zegt zelfs uitdrukkelijk dat naar
den raad van de vrouwen geluisterd wordt en dat met hare uitspraken rekening gehouden wordt. Als wij hooren van eene
Berthrada, van Erkenrad, Clotrada « schitterende, beroemde
raadster», Folcrada, Liedrada «die het yolk, den lieden raad
geeft», Heletrad, «die voor helden raad weet», Blidrada, «die
blijden raad geeft», dan schijnt het niet al te gewaagd, hierachter eene herinnering te zoeken aan de prophetische gaven
der Germaansche vrouwen. Wel is het gevaar groot dat we overdrijven ; wel moeten we ons in acht nemen tegen de grillen
van eene al te dichterlijke fantazie. Maar het staat buiten twijfel
dat in vroegere taalperioden raad ongeveer hetzelfde beteekende
als nu ; dat raden even goed beteekende overleggen als gissen;
dat de woorden y olk, lieden, held, blijde denzelfden zin hadden
als thans. Bijgevolg zullen voor de sprekers van vroeger, voor
zoover ze er over nadachten, die benamingen dezelfde associaties
gewekt hebben als voor ons. Dat ze er over nadachten staat
niet altijd vast ; maar enkele gevallen duiden zonder twijfel
daarop (1).
Is het te ver gaan als ik onderstel dat raden, waarnemen,
waarzeggen bij uitstek vrouwelijke bezigheden zijn. Een punt
toch zal men niet betwisten : dat schoonheid een eigenaardigheid van vrouwen is, en zelfs die eigenaardigheid van vrouwen die mannen het meest aantrekt en die door hen het meest
geprezen wordt. Hiervan getuigen voor de Germaansche oudheid namen op -fled, -flcvd, -flat, die we bij de Angelsaksers,
bij de Hoogduitschers en bij de Franken veelvuldig aantreffen.
Audefleda is eene Frankische prinses : zij heet de Rijke-schoo(1) De -ril,n, namen, alle vrouwelijk (zie FORSTEMANN 2 1284), spreken in denzelfden zin als dit op -rad en -war.

— 413 –
ne; Siggifledis is de schoone der overwinning; Aelffled heat
de schoonheid der elven, is dus betooverend schoon, terwij1
BerchtfIced schitterend schoon is. Er bestaan zulke namen meer;
nochtans moet men opmerken dat over 't algemeen benamingen
plan dien aard niet in groote massa te vinden zijn. Al te galant
moet men zich de barbaarsche helden uit de Germaansche oudheid niet voorstellen.
Een ander kenmerk van de vrouw is in onze oogen de
zachtheid. Dat zulks ook vroeger gold is waarschijnlijk naar de
namen op -lind en hiervoor spreekt de groote bijval dien ze genoten. Dat -lind Kier samenhangt met ohd. llndi, minzaam,
vriendelijk, is voor alle namen en voor alle tijden ver van zeker.
Men heeft aan lint, worm of slang, ook aan lindeboom gedacht
en deze verklaringen zijn in enkele gevallen zeer goed te verdedigen. Maar wat de echte etymologie oog moge wezen, het
staat vast dat in den loop der tijden -lind als tweede element
van vrouwenamen meet en meer veld wint. In betrekkelijk
jongen tijd (IX' eeuw) komen we Engellind tegen, d. w. z.
Engelzacht. Deze naam, aan christelijke voorstellingen ontleend, behoort tot eene heel andere sfeer dan Egesburga,
(( burcht der verschrikking ». Andere wijzen in dezelfde richting en het is zeker niet onwaarschijnlijk dat ten minste in
de vroege middeleeuwen de associatie met lindi, zachtmoedig,
minzaam, dezen uitgang bij voorkeur voor vrouwenamen heeft
doers gebruiken.
Jets in denzelfden aard hebben wij bij namen op -trud, die
ook voor het meerendeel vrouwenamen zijn. Weer stuit de
etymoloog bij dezen stam op zeer groote moeilijkheden en het
is zeer de vraag of we er oorspronkelijk iets speciaal vrouwelijks zouden te zoeken hebben. Maar hierin werd in latere eeuwen gezocht en gevoeld een woord druut, hd. &At, ital. drudo,
druda, die vriend, minnaar, minnares, geliefde, beteekenen.
Een tekst uit de XI' eeuw vertaalt Adaltrudis door nobiliter
amata, vat dus trudis als geliefde op. Zoodat voor dien tijd
en vermoedelijk reeds veel vroeger al de namen op -trud :
Geertruid, Aggletrudis, Amoltrud, Waldetruda, Plectrudis, enz.
— FOrstemann heeft eene lijst van 173 namen — alle verstaan
werden als de geliefde, de edele, de sterke, de plegende geliefde, voor zoover men iets kan raden van hetgeen men zich
daarbij voorstelde.
Dezelfde geschiedenis speelt zich nog eens of bij twee andere stammen die -wij in vrouwenamen tegenkomen, ni. lief en
teet of tait, d. i. teeder. Beide kennen we ook in mansnamen,
mar het zal geen toeval zijn dat Megenlioba, d. i. de zeer lieve,
dat Liaveld, Liefhun « geliefde strijd » ( ?) , « lieve brunette » (?)
door vrouwen gedragen zijn. Eerst later komt op de naam
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Godelief, die heel en al christelijk is. Van een zekere Lieftet,
dat is lief-teeder, weten we niet of de persoon man of vrouw
is, terwij1 bij Wifth,et of wijf-teeder, we zeer geneigd zijn aan
een equivalent van vrouw lief te denken. Nochtans zijn de Let
namen veelvuidig door mannen gedragen. Zelfs is de zeldzame
Swantet, die zoo goed voor een vrouw zou passers : teeder als .de
zwaan, zonder twijfel de naam man een man. Andere afleidmgen van het woord zwaan, als Swanhild, Swanburg, zijn door
vrouwen gedragen, wat ons niet zal verbazen, daar we nog
heden den zwaan als een toonbeeld van bevalligheid en gratie
gewoon zijn te beschouwen.
De Middelnederlandsche naam Avesoete is blijkbaar ook
een van die uitingen van teederheid die de latere vrouwenamen
ons aan de hand doen. Ava, Ave is door honderden voorbeelden
bekend. Eerst later duikt de samenstelling Avasota, Avescete
op en bijgevolg zal deze bestaan uit Ave, plus een toevoegsel
dat niet anders kan zijn dan het adjectief zoet.
Ten slotte is het merkwaardig dat men in de Oudgermaansche nomenclatuur te vergeefs eene toespeling op vrouwenbezigheden zoekt. Noch het naaien, noch het spinnen of weven
hebben een spoor achtergelaten. Hoogstens kan men in enkele
met fas- beginnende namen een vage associatie met fasa, franje, vinden, maar deze is zeker niet oorspronkelijk en moet
hoogstens op latere volksetymologie duiden.
Het beeld dat ons de vrouwenamen van vroeger laten is
naar hetgeen ik daareven uiteengezet heb, misschien niet al te
duidelijk— maar zoo moet het ook zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen geeft de etymologie van namen voile klaarheid
en dikwijls nog moet het eene vraag zijn of hetgeen ons helder
voorkomt ook zoo duidelijk voor de tijdgenooten bleek. Maar
toch laten de vrouwenamen ons iets raden van den geweldigen
ommekeer die in de ziel van den barbaarschen Germaan plaats
greep en die hem tot den vromen burger onzer middeleeuwsche
steden herschiep. De Oudgermaansche vrouw is eene woeste
Walkure, eene heldin die er niet voor schroomt de « sterke
des yolks » (Thiodsuinda) de « burcht der slachting », de
« vlam der verschrikking » te heeten. Hare eigenlijke rol is
die eener priesteres, bijna van eene toovenares, zeker die eener
waarzegster en hare waarnemingen, haar raad in moeilijke omstandigheden worden zeer op prijs gesteld. Zij is de helderziende, de wakkere die het Oosten gadeslaat, of ook nog de bewaakster van het geslacht. Maar reeds in oude tijden is de barbaar voor de mooiheid eener vrouw niet onverschillig en enkele
namen laten ons zien dat Elven-schoonheid, dat schitterende
schoonheid wel gewaardeerd zijn. ,De ruwheid der vroege eeuwen bligt echter niet duren. Die hardvochtige krijgsknechten,
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van wie de zendelingen getuigen dat ze evenmin voor hunne
verstorven ouders tranen van droefheid over hadden als
tranen van berouw over hunne zonden, blijken ten slotte
ook voor de zachtheid eener vrouwenhand toch gevoelig to
worden. Hunne dochters heeten Berthlenda, Frithelinda, Gode=
linda of ook nog Avesoete. De oude benamingen op -trud of op
-teat blijven in gebruik, nu Meer en meer geassocieerd met
nieuwe begrippen van zachtheid en van lief de. Beelden van
teederheid en genegenheid vervangen in het namenmateriaal
de vroegere voorstellingn van slachting en van verwoesting.
Deze ontwikkeling is niet bewust; het bewaren en verspreiden
van namen is vooral het werk der traditie. Maar hoe mechanisch zij ook over 't algemeen blijft, toch verjongt zich deze
overlevering onder den invloed der zegevierende begrippen van
het christendom; toch spiegelt ze hier en daar iets weer van
de ziel waarin ze ontvangen wordt. En dat is de groote belooning van den navorscher, als hij na veel bladeren in stoffige
perkamenten, na veel zoeken in veibleekte geschriften, het
kloppen van een menschenhart, de aandoening eener menschelijke ziel heeft mogen vernemen.

Over het Wezen van de Dramatik.
door

HERMAN TEIRLINCK ,

werkend lid der Academie.

Sinds den oorlog, en waar overal vroeger het tooneelleven
bloeide, warden nu putten in den grond geklaagd : het theater
gaat bankroet. Wat ook de schouwburgdirecteurs beproeven,
er is geen kat meer in de zaal. De weerspannigheid van het
publiek oefent zich niet alleen ten aanzien der oude pompeuze
klassiekers, maar ook tegenover de huilerigste melo's, de meest
opbrengende draken, de lichtst gerokte operetten daalt de belangstelling onder nul. Het spreekt vanzelf dat men de schuld
door het publiek zelf doet dragen. Men is het erover eens dat
het huidig geslacht door de na-oorlogsche verwarring, de luie
achturenwet, de schommelende valuta, het razend mercantilisme, voor goed bedorven is geraakt. De menschen zijn even
doof in het parterre als in den engelenbak, en Edward Verkade
roept : « Er is geen acoustiek, er is nergens acoustiek meer ! »
Het is niet mogelijk dat -wij blijven teren op een zoo grof
misverstand. Het publiek is even kinderlijk, gretig, gevoelig
en ontvankelijk als het ooit was, gebleven. Maar wat niet langer deugt, is ons tooneel. Het zeal een heele toer zijn, om ons
daarvan te overtuigen, want onze kop zit vol met steenen gedachten, die wij met stalen voorhamers zullen moeten breken...
Dat wordt waarschijnlijk een zeer pijnlijke behandeling.
De waarheid is dat wat wij thans nog tooneelkunst noemen,
het primitieve wezen, de suggestieve mogelijkheden en de spe-cifieke eigenschappen van de-levende Dramatiek heeft vertroebeld, verstrakt of verstikt. Eene trage evolutie, die onderwege
een schakelwerk van vernuftige convention heeft vastgelegd,
moest ons eindelijk zoo ver van het aanvankelijk inzicht verwijderen, dat het ons onmogelijk zou worden een zuiver-dramatische schepping tot stand te brengen.
De aandacht, waarmede gij mij vereert, wil ik thans vestigen op enkele bescheiden beweringen, die ik ter verduidelijking van het vraagstuk waag.
Kunst is een beeld van het leven.
Dat is eene ruime omschrijving, maar ik moet op een breede
baan akkoord gaan met u.
Kunst is een beeld van het leven, niet een beeld van de
werkelijkheid.
Want de werkelijkheid is slechts een toevallige en voorbijgaan de vorm van het leven. Zij is de anecdote van het leven
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De kunstenaar zal de vluchtige werkelijkheid in al hare verbuigingen en wisselwerkingen beheerschen, wil hij komen tot_
een totaal inzicht van het leven, dat eeuwig is.
Kunst is nochtans niet alleen een beeld van het leven. 1k_
moet er bijvoegen : een verrassend beeld. Een levend beeld van
het leven is een verrassend beeld, gelijk de bloem een uit den
knop gesprongen verrassing is.
Omdat het beeld van het leven is een menschenproduct,
kan het niet eeuwig zijn, zooals het leven zelf wel is. Maar
het eene beeld bewaart langer zijn verrassend vermogen dan het
andere. Op die manier heeft het eene kunstwerk een langer
leven dan het andere.
Als het beeld ophoudt to verrassen, is het als een uitgebloeide bloem. Het heeft geademd in de ziel van menschen
die voorhij zijn. Het ademt nu niet meer in de ziel van de
levende menschen, want het heeft zijn verrassend vermogen
verloren. Een uitgebloeid beeld is niet waardeloos, maar het
heeft nog alleen eene historische waarde. Definitief historisch
geworden zijn de kunstwerken die, al slijtende en zich verstrakkende, uit den tijdgeest zijn geraakt. Dan worden zij in musea,
bibliotheken en andere documentaire verzamelingen, als min
of meer levende getuigen geklasseerd. Daar leggen zij de scha-kels der traditie vast, en hunne roerelooze aanwezigheid is
kostbaar voor den kunstenaar, want zij steunen den schepper
die in eigen intuitie zijne zekerheid vindt, en zij dooden den
koPist, die teert op hunne zekerheid.
Dat is eene eerste bewering. Zij betreft de kunst over het
algemeen, niet in het bijzonder de kunstsoorten. Maar ik mag
nog niet van een afzonderlijke kunstsoort spreken — zooals daar
is de dramatische kunst — tenzij ik voorhf ook de beteekenis,
van den tijdgeest heb omschreven. Laat mij zulks even in alien
eenvoud doen.
De mensch is een wezen dat in bende leeft.
De organisatorische mogelijkheden van het Menschdom
zijn bepaald door twee uiterste en antipodische hegemonieen : de
hegemonie van den Eenling en de hegemonie vian het Getal.
Tusschen deze beide polen, die onvereenigbaar zijn, wentelt
de tijdgeest als een slinger. Op elk moment van zijnen slingergang kristalliseert de tijdgeest zijnen stiji. De duur van een
stijlmoment is langer of korter, nooit eeuwig. Kijkt nu achterwaarts. De tijdgeest van de Middeleeuwen staat hoofdzakelijk
in het teeken van het Getal. Zijn zucht is Tucht. Zijn . beeldingswijze : gemeenschapskunst. De tijdgeest van de Renaissance staat hoofdzakelijk in het teeken van den Eenling. Zijnzucht is Twijfel. Zijn beeldingswijze : individualistische kunst.
De modaliteiten van eene gemeenschapskunst zijn voorna-
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melijk abstract en synthetisch. Zij streven naar veralgemeening
en romantische omzettingen.
De modaliteiten van eene individualistische kunst zijn
voornamelijk concreet en ontledend. Zij streven naar verbijzondering en realistische uitrafeling.
Nu zal het voor mijn betoog zeer belangrijk zijn te wijzen
op de verschijnselen die zich in onze dagen voordoen, en die,
op veel gebieden te gelijk, al meer en meer laten vernmeden,
dat de tijdgeest kentert naar eene hegemonie van het Getal.
Wat is nu de dramatische kunst?
Dramatische kunst is, als alle kunst, een verrassend beeld
van het leven — maar een beeld dat zich in actie ontwikkelt,
een beeld dat gebeurt. Buiten de algemeene voorwaarden,
zonder dewelke een dramatisch werk geen kunst zou zijn, moet
het al zijnde gebeuren, of zoo is het geen dramatische kunst.
Het moet gebeuren in de Ruimte en in den Tijd. De actie
heeft geen andere mogelijkheden, maar zij hoeft er ook geen
andere te hebben. In Tijd en Ruimte zal zij zich vrij en volkomen ontwikkelen. Daarbuiten wordt zij in haren gang gestremd. Want de kunstige gebeurtenis is spel, geheel en al
spel, en niets anders clan spel. Spel van gebaren en bewegingen, spel van rhythmen en kadensen. Gebaren en bewegingen
beheerschen de Ruimte, rhythme en kadensen beheerschen den
i ij d. De zuiverheid van de dramatische uitbeelding wordt door
.geen andere bezorgdheid gebaat — wel zal zij worden geschaad
door de inmenging van factoren, die buiten de Ruimte en den
Tijd bestaan.
Want let wel, Dramatiek is geen literaire kunst. Literatuur is eene kunst, Dramatiek is eene andere kunst, zooals mu-ziek, bouwkunst, schilderkunst an dere zelfstandige kunsten
zijn. Zij kunnen straffeloos ondereen aansluitingspunten treffen, zij kunnen echter alleen voordeel trekken uit de elementaire
onafhankelijkheid van hare uitdrukkingsmiddelen.
Ik heb Eew.eerd : de kunstige gebeurtenis is Spel. Dat is
het woord dat, in eene korte verhandeling lals deze, alles overklinken moet. Spel ! Seel, dat ontstaat uit de medewerking van
velen, niet uit de betrachtingen of de verwezenlijkingen van
,een enkele. En onder al de noodzakelijke medewerkers zal ik
het niet wagen den « voornaamsten » te kiezen. Het Spel wordt
bedacht, gevoeld, geuit en beleefd door den acteur, den dichter,
den comPonist en den bomeneesiter. Ik moet wel den acteur in
de eerste plaats noemen, omdat hij, meer onmiddellijk, meer
« gebeurende », de speler, de beweger, de drager der actie is.
Maar de volmaaktheid van het spel zal vooral afhankelijk zijn
van de kwaliteit der medewerking van alien. De dichter, brenvg,er van den geestelijken inhoud, zal zijn aandeel ondergeschikt
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houden aan de hoogere eischen van de handeling. Alle rhetoriek,
alle boekliteratuur, alle gepraat, hoe mooi 004 op zich zelf,
is uit den booze. Een good tooneelstuk wordt niet alleen « geschreven». De toonkunstenaar, die de Ruimte vult met geluiden
en den tijd met rhythmen meet, zal klank en mate aanpassen
bij de geestelijke motieven. Maar laat hij niet vergeten dat een
-opera zelden tot eene verdraaglijke dramatiek behooren kan,
omdat een opera wordt « gezongen » in denzelfden tuchtloozen
zin als gemeenlijk een tooneelstuk « geschreven » wordt. De
bouwmeester zal de ruimte afzetten. Hij zal haar « meten »,
gelijk de toondichter den tijd meten moet. Hij zal de proporties
en de kleuren bepalen, in verhouding tot de geestelijke ge-halte en den aangroei der geluiden. Deze bepaling zal zich
richten naar den koers der behandeling, want een decor moet
even levendig « gebeuren » als al het overige. Tot het meehelpen aan de algemeene gebeurtenis zal belichting de hoofdzakelijkste factor zijn, near het voorbeeld van zon, maan en
sterren, die de universeele ruimte veroveren, indeelen en beroe,
ren. Het decor zal zulke beweging niet to keer gaan door een
realistische planting die zelf den Tijd aan boeien legt. Maar het
zal, door eene onpersoonlijk en haast onwerkelijk spel van
vormen, de suggestieve kracht verhoogen, die op den toeschouwer werken moet, terwijl hij met architectonisch aangebrachte
hinderpalen de dynamiek van den speler versterkt.
De speler zelf kan in zulke voorwalarden den dichterlijken inhoud zoodanig verarbeiden, dat het beeld van leven als
eene blijde verrassing uit de gezamenlijke actie tot schoonheid
groeit. Hij zal gaan en dansen, spreken en zingen, reiken en
0 doen ». Hij is de daad. En door de eenheid van alle inzichten, die zich louteren het eene aan het andere, kan de aandoening geweldig zijn.
Doch wat is er van al deze waarlijk pueriele waarheden
op ons hedendaagsch tooneel geworden ? Van ingerichte medewerking is er been spraak. De vier samenspelers — want zoo
zouden zij inderdaad moeten heeten — doen ontstaan met eene
zelfvoldaanheid die pijnlijk stemt, de schromelijkste verwarring.
Gewoonlijk is het de dichter die het drama op zijn eentje gaat
inpalmen. Hij oreert en peroreert, beweert en bewijst, gist en
ontleedt, en laat door de heele troep verpletterende redevoe. ringen afsteken. Een andermaal neemt de muzikant de planken
in beslag en laat zich dan ook aan niets meer dan aan de
muziek gelegen. Soms ook is de tooneelist de alles-overdonderende dwingeland. Die noemt men dan een « vedette » en een
vedette speelt alles weg, de spelers, het stuk en het theater.
De architect ondertusschen schijnt minder gevaarlijk. Nochtans is hij 't vaak het meest. Er zijn zalen, er zijn schermen
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en kostuums, die de verbeelding van het innigst toegewijd pu-bliek letterlijk verdooven...
Men vraagt zich of : hoe is dat alles een zoo jammerlijke
warboel geworden?
Vroeger, van eeuwen her, bloeide bij alle volkeren eene frissche, eenvoudige en sterkgeauimeerde dramatiek. In China en_
Japan gingen de legendarische en godsdienstige vertooningen,,
in oud-Griekenland de breedgestyleerde maskerspelen, de ritueele Jansen, de massaopvoeringen, de geestdriftige wedrennen,
de stadionstrijden. Het waren gezonde dramatische uitbeeldingen, die onmiddelijk aansluiting troffers bij de duizenden, die,,
schouder aan schouder, ials saamgekoekt ten lijve en saamgeklonken ten geeste, het machtige spel beleefden, dat al hunne gemeenschappelijke verzuchtingen, hopen en idealen
droeg.
West-Europa in de Middeleeuwen bracht ook heel zuiverdramatisch werk, monumentaal van opzet en vol elementaire
beweging.
Maar dan kwam de Renaissance, de tijd van de prachtigetwijfelaars, de heerlijke vitters, de gretige zoekers-naar-zichzelf. Uit de gehoorzame, vertrouwende Middeleeuwsche gemeenschap ontpopt zich de trotsche burger, de weetgierige
eenzame, de vrije individu. De Dramatiek zou nu heel gauw
hare oorspronkelijke waarden verloochenen, want Dramatiek
is de kunst van velen voor velen, en, op den keper beschouwd,
waarachtig de negatie van den individu. Het Tooneel werd,
naarmate de R enaissancistische evolutie vorderde, hoe langer
hoe enger .een tijdverdrijf voor uitgelezen burgerkringen. Het
geraakte ten slotte in het salon, waar het nu de meest uitzonderlijke gevallen gaat behandelen, de zeldzaagiste indrukken
wil verwekken, broze curiositeiten uitstalt en uitvezelend detailwerk vertoont.
Diets bleef, na deze verregaande individualistische drijverijen, nog over van eene kunst, die men teenemaal ontzield
en ontworteld had.
Ja toch. Er bleef over de kerk, de mis, de ommegangen,
eene goedbewaarde overlevering, die nog oude, ik wil zeggen
doeltreffende dramatische middelen aanwenden kon. En erbleef over, hier en daar, het doorgaans vrij misprezen Poesjenellenspel, de eigenaardige poppenkast waar de essentieelste
dramatische voorwaarden bijna werktuigelijk werden vervuld.
Toen wentelden de Tijden. Er kwam beroering in het oude
Europa. Eene sterke democratische beweging voer aan. De tijdgeest schommelde; en het Getal dong zegevierend Haar de maat.
schappehjke heerschappij. Maar aan het theater, dat nochtans
hierdoor in zoo veel gunstiger omstandigheden verkeerde, kon

— 421 —
men het niet merken, want het theater was nog voorneamlijk
in het bezit van de burgerlijke elite. Verschijnselen van zeer
positieven aard zouden echter de besliste kentering, ook op
het gebied der Dramatiek, aankondigen.
De inrichting en de opleiding der zich steeds breeder uitzettende dernocratie brachten mede eene rappe ontwikkeling
van sportief leven. Turnmaatschappijen ontstonden zoowat overal. En straks, wanneer het rijwiel niet langer meer een luxusvervoerthiddel was gebleven, werden de eerste groote velowedstrijden ingericht. De voetbaldrift tegelijkertijd stak het kanaal over, terwijl de soms bloedige bokskampen die zich tot nog
toe all een bij de flegmatiekere zenuwen onzer Engelsche geburen haddei aangepast, ophielden bij ons een gevoeligen of keen
-te verwekken. Toen zagen wij, even voor het uitbreken van
den oorlog, naar de ontzaglijke sportmatches miljoenen menschen trekken, en in die massale schouwspelen hervond men de
aanvankelijke dramatische beginsels in louteren eenvoud terug :
actie in Ruimte en Tijd ontwikkeld en rythmisch afgemeten,
solidaire aandoening van het publiek dat alle afzonderlijke
personaliteiten heeft opgeslorpt in onmiddellijke aanvoeling
met het alles en alien overheerschende dramatisch conflict. Het
nude stadion herleefde.
Weldra echter kwam een nieuwe factor het reeds flink ingezette proces verhaasten. De kinematographische kunst ontstond.
Ik zal mij wel wachten de kinematographie rechtstreeks
bij de Dramatiek aan te sluiten. Kinematographie is eene zelfstandige kunst, met zeer onafhankelijke en veelvermogende
eigenschappen. Maar zooals de bouwkunst — omdat zij haar
soeverein gezag in de Ruimte spreidt — en zooals de muziek —
omdat zij haar soeverein gezag over den Tijd doet gelden -beide hulpvaardige medekrachten zijn bij de verwezenlijking
van het Dramatisch , Beeld, hetwelk de Ruimte en den Tijd tegelijk moet verwinnen, zoo ook treft men technische betrekkingen tusschen Dramatiek en kinematographie, wijl kinematographie zich praktisch uitwerkt in bewegini.
Ge moet wel opmerken dat die beweging de oorzaak en
de uitslag van de kinematographische kunst is. Wanneer een
lichtbeeld ophoudt te bewegen en verstrakt, staat ge voor eene
photographische prent die volstrekt niets meet gemeens heeft
met het eigen wezen der kinematographie. Beweging is het
diepere inzicht, dat langs verrassende vormverwisselingen den
geestelijken inhoud vertolken moet. Beweging staat hier op
zichzelf en is volledig in hare werking. Zij heeft Been tusschenfactoren van doen, geen bijstand noch commentaar van literairen
aard. Zij volstaat met te bewegen. Met te bewegen, uitsluitend,
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gelijk de dans. En omdat de dans een bij uitstek dramatisch
element is, kon het niet anders of de nieuwe kunst — schoon
zij wehswaar nog niet tot zuiverheid was gekomen — moest
op de nieu.we evolutie van het tooneel een aanzienlijken invloed uitoefenen. Zij hielp het tooneel tot het besef van zijne
oorspronkelijke waarheid. Zij hielp de actie mobiel te zijn.
De vliegende jacht van een cowboys-galop en het rappe, hoekige, waarlijk geheel « woordenlooze » gebarenspel van een
Charlie Chaplin hebben ineens het primitieve en mysterieuse
wezen van een onder veel misverstanden verstikte Dramatiek
geopenbaard.
Zal die openbaring het nu vermogen deze zieke Dramatiek weer geheel gezond te maken en tot hare simpele middelen te herleiden?
Ik beweer het niet. Maar kinematographie zal ons nader
hebben gebracht bij het « absolute Spel » en zal ons gewezen
hebben op de noodzakelijkheid om thans voorgoed met een hoop
convention of te breken, die inderdaad bij den huidigen tijdgeest niet aan te passen zijn. Ik weet wel dat de gevolgen van
zulke afbreuk veel schuchtere geesten afschrikken zullen. Hun
protest zal ijdel zijn. Deze Tijd roept zijn dringenden nood. De
menschen van dezen Tijd hebben honger en miljoenen tanden
blinken als een wit, onherroepelijk dreigement. Onze schouwburgen zullen tot puinen worden geslagen, de literatuur zal
van de planken worden geweerd, het dramatisch Spel zal terug in het bezit komen van « Spelers ».
Dan zal er « acoustiek » zijn.

Vergadering van 23 Juli 1924.
Zijn aanwezig, de heeren, Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder,
Mr. LEONARD WILLEms, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SaloNs, Prof. AD. DE CUM.
LENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. Joos, Is. TEMLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPA,
Prof. J. VERcouLLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.
J. J. VANDEVELDE, E. H. J. JACOBS, TAREL VAN DE WOESTYNE,
Dr. J. PERSYN en Dr. M. SABBE, werkende leden ;

Dr. J. CUVELIER, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen de heeren : Prof. Dr. L. VAN
PLT YVELDE, werkend lid, en E. P. J. SALSMANS S. J., briefwisse
lend lid.
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Woordenboek der Nederlandsche taal. 7 de deel, 17 afl. (KennisKerkgang), bewerk t door Dr. A. BEETS ; 8st e deel, 23-248te afl. (Luidruchtig-Lyrismes), bewerkt door Dr. J. HEINSIUS — 12e deel, 14e afl
(Pijpen-Pin), bewerkt door Dr. G. J. BOEKENOOGEN ; — 13e deel, 15e afl.
(Rusthuis-Ruzing), bewerkt door Dr. R. VAN DER MEULEN.
Annuaire de l'Observatoire Royal de Belgique'. Publie sous la
direction de G. LECOINTE, directeur de l'Observatoire. 1925.
Bulletin des Commissions Royales d'ArI et d'Archeologie. 62e annee,
1925 (juillet-decembre).
Door de Commissie voor 's Rijks geschiedkundige publication, te's Gravenhage :
jaarverslag over 1923.
Door het « Videnskapsselskapet i Oslo :
Skrifter utgit av VidenskOsselskapet i Kristiania. 1922. — I. Matematisk-naturvidenskabelig Klasse. — II. Historisk-filosofisk Klasse. 1.-2.
Bind.
Forhandlinger. Aar 1922.
Door de « Bayerische Akademie der Wissenschaften », to Munchen
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen and historischen
Klasse. Jahrg. 1923 en Abhandlungen 1-2: 1924.
Door den deer ROBERT FONCKE :
Esbatement van
FONCKE (Dr. ROBERT) . Hendrick Fayd'herbe
heruitgegeven met inleiding en aanteekeningen
vier personagien
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Door den heer Dr. J. GRIETENS, leeraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, Kroonstr. 31, Borgerhout :
Landsche Vertellingen, door J. GRIETENS.
Van Reuzen en Menschen, door denzelfde.
The Cricket on the Heart. A fairy tale of home by CHARLES
DICKENS. Annotated by J. VAN MULDERS. N o 5 of « The English Literary
Series », edited by Dr. J. GRIETENS.
A Christmas Carol. Being a Ghost Story of Christmas by CHARLES
DICKENS. Annotated by Dr. J. GRIETENS (Second Edition). N° 4 of « The
English Literary Series ».
Leidraad tot de Studie van de Geschiedenis der Nederlandsche
_Letterkunde, inz. voor Middelbaar en Normaal Onderwijs, door ALB.
BIELEN en J. GRIETENS, leeraars aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen. Zesde Uitgave.
Door den E. H. Dr. J. VAN MIERLo, jr. S. J., oude Abdij, te
.Drongen :
Leuvensche Tekstuitgaven. Hadewych. Visioenen. Opnieuw uitge. geven door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S. J. I. Tekst en commentaar.
**

MEDEDEELINGEN

door den Bestendigen Secretaris.
1°) Lidmaatschap der Academie. Nieuw verkozen leden. —
Brieven van 21-22 Juni en 2 Juli, waarbij de heeren Prof. Dr.
0. JESPERSEN (Kopenhagen), Prof. Dr. J. PRINSEN (Amsterdam) en JOHAN DE MEEsTER (Rotterdam), nieuw verkozen
buitenlandsche eereleden, en Prof. Dr. R. VERDEVEN, nieuw
verkozen briefwisselend lid, de Academie dank zeggen voor hun
verkiezing, en beloven in de mate hunner krachten, aan Naar
'werkzaamheid deel te nemen.
2°) Beernaert-Prijskamp. — Brief van 25 Juni, waarbij de
-heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie bericht, dat hij den heer AUG. VERMEYLEN, professor aan
'de Universiteit van Gent, ,aangeduid heeft .om deel uit te
maken, als vijfde lid, van de jury voor den Aug. BeernaertPrijskamp, 6e tijdvak (1922-1923).
3°) Internationaal Congres voor Aardmeetkunde en Natuurkundige Aardrijkskunde. — Brief van 2 Juli, waarbij de heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie een
afschrift mededeelt van een schrijven van den heer Markies VAN
VILLALOBAR, gezant van Spanje te Brussel, de Belgische Regeering verzoekende zich te doen vertegenwoordigen op het Internationaal Congres voor Aardmeetkunde en Natuurkundige
Aardrijkskunde, dat in October ek. te Madrid zal gehouden
-worden.
De heer Minister verzoekt, hem te laten weten of leden
der Academie voornemens zijn dit Congres bij te wonen en of
.zij wenschen officieel afgevaardigd te worden.
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De brief voegt er bij dat het « een eerezending geldt, en
dat geen toelage zal verleend worden om de kosten er van te
dekken ».
De heeren Prof. AD. DE CEULENEER en Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, werkende leden, worden aangeduid om de Academie op het Congres te vertegenwoordigen.
4°) Telegram van Z. M. den Koning. — Als antwoord
op het telegram op 6 Juli ter gelegenheid van de jaarlijksche
plechtige vergadering aan Z. M. gezonden, ontving de Bestendige Secretaris het volgende antwoord :
« De Koning was diep ontroerd door den inhoud van het
telegram welk Gij Hem hebt toegestuurd ter gelegenheid uwer
jaarlijksche plechtige bijeenkomst en Zijne Majesteit gaf mij
last U en al de Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie
hartelijk in Haren Naam te danken.
's Konings Kabinetsoverste. »
5°) Wedstrijden voor 1925. — Ingekomen prijsantwoord.
— Prijsvraag : VAK= EN KUNSTWOORDEN. Vlasnijverheid : Van,
het zaad tot den draad. — Den 7 Juli is een antwoord ingekomen met kenspreuk : Vlasnijverheid.
6°) Te Deum op 21 'ha — Bij brieve van 11 Juli noodigt
de Weled. Heer Graaf de Kerchove, Gouverneur der Provincie,
de Academie uit tot het plechtig Te Deum dat op Maandag 21
Juli, den verjaardag der inhuldiging van Leopold I, den doorluchtigen Stichter van het Koninklijk Stamhuis, te elf uur,
in de hoofdkerk van St. Baafs zal gezongen worden. — Hebben
de plechtigheid bijgewoond, de heeren : Mr. L. WILLEMS, onderbestuurder, Dr. VANDEVELDE, werkend lid, en Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris.

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN,
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographic. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der
Commissie, brengt verslag uit over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden :
Waren aanwezig de heeren : Is TEIRLINCK, voorzitter, K.
DE FLou, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. Dr. MUYLDERMANS,
Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEms, Dr. L. GOEMANS en Dr. M.
SABBE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) De bevaarbaarkeid der Schelde oP het einde der 16' eeuw.
— Lezing door Dr. J. CUVELIER.
De Commissie stelt voor, deze lezing op te nemen in de
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Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie aangenomen. — Zie blzz. 427.)
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs. — De heer
G. SEGERS, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgtmvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Kan. AM. Joos, voorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Dr. L.
GoEmANs, 0. WATTEZ, J. JACOBS, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, leden, en G.
SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagot de staat :

1°) De Vaktaal voor het Onderwijs in de bouwkundige
.Archeologit. — Voortzetting der bespreking, ingeleid door Prof.
VAN PUVVELDE.

Daar de heer VAN PuvvELDE afwezig is, wordt de bespreking verdaagd.
2°) .Het Onderwijs in de geschiedenis der Ndl. Letterkunde
in de hoogste humanioraklassen. — Lezing door J. JACOBS.
Spreker komt op tegen de methode, welke in vele Colleges
en Seminarian gevolgd wordt. De leeraar behandelt de geschiedenis der Middelnederlandsche letterkunde in de rhetorica in
verband met de studie van de Vaderlandsche geschiedenis. In
de Poesis hoeft de leeraar de geschiedenis der Letterkunde uit
de 19de eeuw te onderwijzen, terwijl hij in de rhetorica de voornaamste schrijvers zal leeren kennen. M. JAcoBs waarschuwt
de leeraars tegen een al te uitgebreid onderwijs in dat yak.
Daarna volgt een discussie, waaraan de meeste leden deelnemen. De heeren MUYLDERMANS en SABBE stellen voor aan den
leergang in de geschiedenis der Letterkunde minder of meer
belang te hechten, al naar het getal lesuren waarover de leeraar
aan bet College of het Ahenaeum beschikt.

*
.. **
DAGORDE.
1°) Commissie tot het voorstellen

van

Prijsvragen. —

Benoeming der Commissie. Worden benoemd de heeren leden
van het Bestuur, en E. H. J. JACOBS en Dr. M. SABBE.
2°) Lezing door Prof. Dr. A. J. J. Vandevelde : Bijdrage.
gedaan, van de Ndl. schrijvers, die een beschaafd mensch ken453.)

De Bevaarbaarheid der Schelde op het
Einde der XVI` Eeuw.
door J. CUVELIER, briefwisselend lid der Academie.
De jongste gebeurtenissen in de streken van Bath, Rilland
en Valkenisse hebben opnieuw de aandacht op de bevaarbaarheid van onzen grooten nationalen stroom getrokken.
Nog houden de naoorlogsche politieke driften de opgehitste
gemoederen in beweging en ziehier moeder Natuur die in deze
zaak haar veel belangrijker woord komt zeggen.
Iedereen weet dat noch de staatkundige noch de natuurlijke moeilijkheden van heden dagteekenen. De geschiedenis
onzer Schelde is, door de eeuwen heen, een voortdurende afwisseling van de eene en de andere.
Na een eeuwenlang middeleeuwsch geschil over de vraag
of de Schelde Brabantsch dan wel Vlaamsch was (1) rees, in
het laatste kwartaal der XVI' eeuw, na de scheuring tusschen
Noord en Zuid, de kwestie van den doortocht der schepen
over vreemd gebied, voor Antwerpen eene levenskwestie.
Aan den anderen kant, werd sedert het begin der XIIe
eeuw door de Antwerpenaren de strijd tot de behoorlijke bedijking van den stroom aangevat en tot in het midden der XVI'
eeuw, toen onze handelsmetropool he c toppunt van haren voorspoed bereikte, werden bovenmenschelijke en doorgaans succesvoile pogingen gedaan ten einde de steeds weerspannige
natuurelementen to bedwingen.
Nu zou echter een booze tijd voor Antwerpen aanbreken.
Na een heidhaftig verweer was de stad, in 1585, in handen
van den Prins van Parma gevallen en de daaropvolgende jaren
waren een tijdperk v an ellende en verval. De stad ontvolkte
op zichtbare wijze, de steeds voortdurende oorlog tusschen
Spanje en de Vereenigde Provincien belemmerde handel en
nijverheid en de tijdens het beleg door de belegerden doorgestoken dijken hadden den ganschen omtrek der stad wider
water gezet, tot groot nadeel voor het landbouwbedrijf en voor
de bevoorrading der stedelijke bevolking.
Het herstel der dijken was een der eerste werken dat op
(1) Zie CH. DUVIVIER, L'Escaut est-il flamand ou brabanconf (Bulletin, Academie Royale de Belgique, 1899, pp. 721-768). Zie eene volledige bibliographie over den loop van de Schelde als aanhangsel van
het werk E. CAMBIER, Etudes sur les transformations de l'Escaut
{Bulletin de la Societe Royale beige de Geographie 1907, bl. 375 en vigg.]
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aandringen der omliggende gemeenten Austruweel, Wilmarsdonck, Oorderen, Eeckeren, Merxem, enz. door Alexander
Farnese bevolen werd.
Drie vierden der geceisterden waren « geestelycke » personen, die hierdoor en door de andere oorlogsrampen geruineerd
waren. Dit zou voorzeker eene ernstige reden voor de toenmalige regeering geweest zijn om hun steun te verleenen,
maar zij wisten zeer wel dat er in de Staten van Brabant, wier
tusschenkomst volstrekt noodzakelijk was, andere min goedgestemde elementen zetelden voor dewelke vooral het algemeene
landsbelang zou moeten ingeroepen worden. Toen reeds diende
eenieder te begrijpen dat de bevaarbaarheid der Schelde en de
voorspoed v an Antwerpen van 's lands welvaart onafscheidbaar
waren. Ook wordt er nadruk opgelegd « jae dat erger es, worth
(( clarelyck bevonden dat midts het overloopen ende over(( vloeyen van den voers. landen de riviere van de Schelde in
(( diversche plaetssen neffens onser stadt van Antwerpen lancx
« zoe meer vervuk wordt mit plaeten zulcx dat in toecomende
(( tijde de voers. stadt de navigatie zoude commen te verliezen
(( ende bij consequente de traffycke derzelver stadt ende mede
« van alle andere steden ons v oers. lants ende hertochdoms
(( van Brabant cesseren als dependerende hunne geheele wel(( vaart van de voers. riviere...» ! (1)
In 1586 reeds werd de herdijking begonnen, waartoe de
stad Antwerpen een voorschot van 150.000 gulden gaf. Den 18
Oogst van dit jaar schreef het Magistraat aan de stad Doornik,
aan de Staten van het Doorniksche en aan de stad Dowaai ten
einde zoo haast mogelijk de materialen i. e. de kalksteenen voor
het herstellen der dijken te ontvangen : u Ce seroit vrayement
(( un cas deplorable si par faute de materiaux, nous deussions
« abandonner ce bon commencement et pericliter apparente(( ment de perdre la profondeur et navigation de la riviere. Il
(( ne fault pas representer a Vos Seigneuries les commoditez
(( que le pays en general souloit tirer par le commerce de ceste
(( v ille, car icelles peuvent veoir a l'ceil de combien le train
(( de marchandise est diminue par toutes ces provinces en gene« ral par l'occupation de ce passage... » (2) . De nieuwe dijk
werd over eene lengte van meer dan vierhonderd roeden tot aan
den andere gebracht, loch diende nog verhoogd en «verswaert»
te worden en ook de (( dweersdijck dye men noemt den Cauwensteynschen dijck » moest verhoogd worden tot eenen zeedijk. tenzij « alle de gedaene costen verloeren zouden zijn. »
De Cauwensteinsche dijk, aldus geheeten naar de heerlijk(1) Zie bijlage I.
(2) Antwerpsch Archievenblad D. 16, bl. 336.
Andere brief van 26 Oogst 1586. Ibid. bl. 338.

— 429 —
heid van dien naam (1), bestaat thans nog onder deze benaming
en die van 's Hertogendijk en strekt zich loodrecht uit op de
Schelde van aan den Oud Kruisschans tot aan den buurtspoorweg Antwerpen-Bergen-op-Zoom, een paar mijlen verder,
tusschen de gemeentenllo en Stabroeck, eenerzijds, Oorderen
en Cappellen anderzijds (2). Gelijkloopend met de Schelde duidt
de kaart (1/40.000) van het Kartographisch Instituut, van den
Oud Kruisschans, in de richting van Antwerpen, den Nieuwen
grooten zeedijk aan. In den Atlas van Willem en Johan , Blaeu
(uitgave van 1649) , komt deze laatste p oor onder den naam
van «Oosterweelschen dijck ». De « Kouwesteynsche dijck »
bevindt zich hier tusschen den Kruisschans en den St-Jacobschans.
Tijdens de belegering van Farnese vormde de Cauwensteinsche dijk eene sterke bescherming voor de Spaansche troepen, en was dan ook, met name, in de lente van het jaar 1585
het tooneel van verwoede gevechten (3) tusschen belegeraars
en belegerden.
Om het noodige geld te bekomen had het Magistraat zich
met eenige kooplieden van de Nation in betrekking gesteld.
Maar deze onderhandelingen werden voor de stad nadeelig
geoordeeld, en zoo kwam men er toe van een dertigtal der
treffelijkste burgers uit de stad de belofte te verkrijgen over
eene totale som van 220.000 gulden voor de dijkagie van Austruweel te kunnen beschikken. Dit vernemen wij uit een brief
dd. 28 Oogst 1586 van het Magistraat aan Jan van Hove, koopman van Antwerpen, tijdelijk afwezig, aan Wien men zijn aandeel van 10.000 gulden vraagt (4). Dit was echter slechts een
voorschot dat bij de eerste gelegenheid terug moest betaald
worden.
Ten einde de onkosten te dekken had de « supreintendent
ende opperdijckgrave Gregorie del Plano » met vergunning
van den Prins van Parma eene belasting van 3 Karolus gulden
op ieder gemet overstroomd land gezet, maar afgezien van de
onmogelijkheid voor de eigenaars dit schot in zijn geheel op
(1) In 1586 werd Hendrik Tser Aerts, heer van Kauwenstein, schout
van Antwerpen. (Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwer pen D.
5 bl. 270). Het « hues van Coustein » be yond zich op een halve mijl
ten Oosten van den Cruysschans, iets ten noorden van den dijk in de
richting van het dorp zooals men kan zien op eene geteekende
kaart van het jaar 1611 (Conseil de Brabant. Proces des Communes,
lias nr 1). Het kasteel verdween waarschijnlijk tijdens het beleg van
Antwerpen.
(2) Over het maken van dijken in de XVI e eeuw, zie de merkwaardige uitgave van J. DE HULLU en A. J. VERHOEVEN van Andries Vierlingh Tractaet van Dyckagie. (Rijks geschiedkundige publication.
Kleine serie Nr. 20. Den Haag, Mart. N v hoff, 1920).
(3) Cf. Mertens en Torfs. Op. cit. D. y5, bl. 236 en vlg.
(4) Antwerpsch Archievenblad, Deel 16, bl. 339.
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te brengen, zou de opbrengst volkomen onvoldoende geweest
zijn om al de werken te betalen. Den 31 Oogst 1586 had de
Prins van Parma aan Gregorie del Plano vergund de drossaarden, schouten en dijkgraven van Eeckeren, Merxem, Austruweel enz. samen te roepen en hen te verwittigen dat eene belasting op de overstroomde landen tot het herstellen der dijken
dienen zou. Dit had een algemeen protest verwekt. De eigenaars waren in de uiterste ellende gedompeld en in de onmogelijkheid de « geschotten » te betalen. Dit was het gewoon
referein telkens er eene nieuwe belasting gesteld werd. Ditmaal
meer dan ooit stemden de klachten met de werkelijkheid overeen, hetgeen niet belette dat Alexander Farnese, op 1 December daaropvolgende, aan de bovengenoemde drossaarden en
schouten weten liet dat zij zonder verwijlen de noodige schikkingen treffen moesten tot het heffen der belastingen en het
storten van de opbrengst in de kas van den tresorier generaal
der dijken. Daar de bovengemelde officieren in gebreke bleven
aan dit bevel gevolg te geven, schreef Farnese, den 10 Januari
1587, aan del Plano dat hij de belanghebbenden moest vervolgen en desnoods gewapender hand de betaling der belasting
eischen. De registers waarin de namen der « gelanden » en de
oppervlakte hunner gronden aangeteekend waren zouden hem
daartoe van groot nut zijn. Iene ordonnancie van Philips II,
d.d. 31 Januari 1587, bevestigde de zienswijze van den Gouverneur generaal en machtigde den Superintendent en de gezworenen der dijken de belasting te heffen. Dit mocht echter niet
baten. Dank aan de voorschotten der Antwerpenaren was het
werk zeer gevorderd. Midden Februari zouden er nog tien a
twaalf dagen noodig zijn om het te voltrekken. Men beschikte
echter over geen geld meer en al het gedane werk dreigde
nutteloos te warden want de eigenaars weigerden nog altijd
te betalen. Zij hadden nu de hand gelegd op eene algemeene
vrijstelling destijds aan die van Hingene in een dergelijk geval
verleend en beeldden zich in dat de belastingen van dien aard
nooit zonder hunne toestemming konden geheven worden. De
plaatselijke officieren, in stede de centrale overheid ter zijde
te staan, verborgen de registers der aangelanden ofwel gingen
voor onbepaalden tijd op reis. Er bleef dus niets anders over
dan de plichtigen met geweld te dwingen. Op 18 Februari 1587
gaf Farnese bevel aan kapitein de Werp, Gregorie del Plano
met de soldaten van het Antwerpsche garnizoen te helpen
Doch, zooals het oud speekwoord zegt : « Waar niets is verliest
de Keizer zijn recht »; eene breedere tusschenkomst was noodzakelijk om de uitgevoerde werken te betalen (1). Antwerpen
(1) Al de hier aangehaalde stukken vindt men in het Archief van
den Conseil de Brabant. Proces des communes, lias n r 1.
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onontbeerlijk. De Staten moesten, bij middel van de eene
of andere bede, een hulpgeld van honderd duizend gulden
heffen « tot het volmaken van den voirs. nieuwen ende ouden
dijcke mitsgaders totte reparatie van de sluysen ». Zoo gezegd, zoo gedaan. Prelaten, Edelen en de steden van Leuven, Brussel, Antwerpen en 's Hertogenbosch werken geraadpleegd, en niettegenstaande het ongunstig advies van een
deel dezer laatsten, besloot de hertog van Parma in het gansche land eene belasting op het bier te heffen, te weten op het
bier dat twee tot vier gulden per aam kostte, eenen stuiver,
op dat van vier tot zes gulden, twee stuivers, op dat van meet
dan zes gulden drie stuivers, alles voor den termijn van een
jaar. Laat ons, terloops, opmerken dat er hier door den Prins
van Parma eene formeele inbreuk begaan werd op de eeuwenoude traditie volgens welke de eenstemmigheid der drie staten
vereischt was voor het verordenen eener bede. Het beginsel
der stemming volgens de meerderheid zou evenwel van lieverlede meer en meer aanhangers erlangen en ten slotte zegevieren.
Het plakkaat van Farnese, d. d. 31 Oogst 1587, werd, den
9 October daarna, op de pui van het Antwerpsche stadhuis
afgekondigd (1).
Den 3 September gaf de Koning de toelating — ten einde
de werken nog voor den winter te kunnen beginnen — de
vermoedelijke opbrengst tot de som van honderd duizend gulden te verpanden. Het geld werd aldus voorgeschoten en met
de werken kon een aanvang gemaakt warden. Het schijnt
echter dat men toch eenigszins zonder den waard gerekend
had. Een paar jaren later, toen het tijd werd de geldschieters
hun kapitaal terug te geven, bemerkte men dat er sedert eenigen tijd veel minder bier gedronken werd, hetgeen niemand
zal verwonderen die iets weet van de bedrukte toestanden die
hier te lande op het einde der XVI' eeuw heerschten. Wat de
bede in een jaar opbracht, was op verre na niet voldoende
(1) In den loop der maand September had Gregoor del Plano
nogmaals een tekwest aan de Staten van Brabant gezonden ten einde
zonder uitstel de belasting op de bieren te zien heffen. De gedeputeerden der Staten hadden hem geantwoord dat zij daartoe onbevoegd
waren daar zij enkel met het afhooren der rekeningen gelast waren.
Del Plano richtte zich dan tot den Prins van Parma en deed hem
opmerken dat zich toen ter tijd verschillende prelaten en edelen te
Brussel bevonden, die samen met de afgevaardigden der steden zeer
gemakkelijk de gevraagde maatregelen konden treffen. Den 29 8ten September 1587 schreef Farnese eene gunstige kantteekening op het
rekwest. [Gemeente Atchief van Leuven, 1. C.]
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om de honderd duizend gulden te dekken, en zelfs de opbrengst van het jaar 1589 was ontoereikend, zoodat ook nog
het volgende jaar de belasting moest geheven worden. Nu hadden de dijkmeesters — die persoonlijk voor de leening waren
bong gebleven — vernomen dat te Leuven en te 's Hertogenbosch de taks niet meer geheven werd en dat ze te Brussel
slechts voor Brie maanden uitgegeven was. De oppositie —
zooals men ziet — had hare weerwraak genomen, hetgeen de
belanghebbenden, zooals vanzelf spreekt, niet aanstond. In
het begin van het jaar 1590 richtten zij dan ook een smeekschrift tot den Gouverneur generaal ten einde zijne tusschenkomst bij de weerspannige steden te bekomen; deze werd hun
vergund en den 13 Februari werd aan de vier hoofdsteden een
brief verzonden, waarbij Farnese hun liet weten dat er nog
meer dan P.000 gulden ontbraken en dat de taks moest geheven worden tot dat de volledige opbrengst verzekerd was. Desniettemin waren er nog nieuwe octrooi-brieven noodig, die
dan ook einde Maart gegeven werden (1).
Nu zou men denken dat de zaak beklonken was, doch men
vergete niet dat men reeds toenmaals van de waarheid van het
spreekwoord « De la coupe aux levres... » overtuigd diende te
zijn.
Door de vertegenwoordigers van het middenbestuur zouden thans ernstige doch vergeefsche pogingen voor het toepassen der genomen maatregelen gedaan worden. Men treft hier
een nieuw voorbeeld van den onafhankelijkheidsgeest en ook
van de particularistische gevoelens onzer gemeenten aan. Zij
weigerden hardnekkig voor de vertegenwoordigers der centrale
overheid te buigen en de tusschenkomst der gerechtshoven was
aldoor noodig om een einde aan hunne weerspannigheid te
stellen.
Ofschoon het slechts eene bijzaak uitmaakt van de hoof dkwestie welke hier behandeld wordt, zal het niet van belang ontbloot zijn voor de nauwkeurige kennis onzer vroegere
instellingen enkele bijzonderheden mede te deelen over de wijze
waarop de belasting zou geind worden, of beter gezegd, over
de opeenstapeling van dwarsdrijverijen waartoe deze inning
aanleiding gaf.
Hierboven hebben wij er reeds aan herinnerd op welke
(1) Het vrij volledig dossier dezer zaak wordt bewaard in carton
1309 van den Conseil prive op het Algemeen Rijksarchief. Vgl ook
Gerneente Archief van Leuven 1. c. verschillende akten van het jaar
1589 en een brief van het Magistraat aan den gouverneur generaal, d.d.
22 Aprii 1590, waarin het zich nogmaals tegen de verlenging van de
belasting verzet. Zie ook nog aldaar een paar brieven van 4 April 1591,
van den pensionaris der stad G. Willems aan de beheerders der
« dijkagien ».
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moeilijkheden men bij de belanghebbenden zelf stuitte. Het is,
dus niet te verwonderen dat de inwoners van meer afgelegen
streken en die insgelijks door den langdurigen oorlog geteisterd waren, zich niet inschikkelijker toonden. De stad Leuven
verzette zich van den beginne of tegen de aanvraag. Zij had
natuurlijk veel medelijden met de geteisterden. Maar zij ook
had tijdens de beroerten veel schade geleden. Zoo er eene stad
of een kwartier hulp van wege de generaliteit noodig had, was
het voorzeker Leuven wiens inwoners in de uiterste ellende
gedompeld waren. De Koning zeif had zulks erkend daar hij,
hun eene volledige « immuniteyt » geschonken had. Er kon
dus geen spraak zijn « hen zelfven te lae ten blooten om te
cleeden eenen anderen ». De belasting op de bieren zou voorloopig niet geheven worden. Dit werd ten minste door den
raad op 19 Mei 1587 beslist, op 27 Juli daarna bekrachtigd, en
als de eenstemmige denkwijze der vier leden van het Magistraat,
op 6 Oogst, aan de gedeputeerden der Staten van Brabant ter
kennis gebracht. Iten nieuwe brief van Alexander Farnese aan
de Staten van Brabant, d. d. 21 Oogst, waarin hij aan een vroegeren brief uit het kamp vOOr Sluis geschreven herinnerde, en
waarvan een afschrift aan de stad Leuven gezonden werd, zou
aan de zaak niets veranderen en de jaren 1588 en 1589 verliepen zonder dat de belasting geheven werd (1).
Daar de rentmeester van de Staten van Brabant in het
kwartier van Leuven, Mr Antoon Vanney, in het begin van het
jaar 1590, er nog niet in geslaagd was zich van zijne opdracht
te kwijten, had hij zich, den 14 Maart, met notaris Nikolaas
Foxius en enkele getuigen naar het stadhuis begeven en had
aldaar van Jonker Rijkaard , van Pulle, overburgemeester, en
Willem. Liebrechts, onderburgemeester, toelating verzocht de
bevelen die hem door den Griffier Maes, der Staten van Brabant, gegeven waren, uit te voeren, bevelen waarvan de Gouverneur generaal aan het Magistraat, bij brieven van 13 Februari, kennis gegeven had. Fen eensluidend afschrif t van den
brief van Parma was den rentmeester Vanney noodig ten einde
de belasting in de kleine steden en op het platte land van het
Leuvensch kwartier te kunnen heffen. De burgemeester an twoordde hierop dat hij « sonde doen allen 't gene des na recht
ende reden soude behooren ». Den 21 Maart vergaderde de
raad en zijne beslissing luidde dat de belasting c. q. « noyt
hen noch bij hunne leden is geconsenteert noch geaccordeert
geweest, maar gansschelijck ende absplutelijck affgeslagen....
als wesende.... niet alleenlijck onbehoirlijck maer daerenboven
directelijck contrarierende der exemptie ende vrijicheyt bij de

(1) Gemeente Archief van Leuven. Afdeeling Staten van Brabant_
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'y aks. Z. H. den 30 Aprilis 1576.... hen gejont. » Wat meer
was, daar de supposten van de Universiteit van de vroegere
,dergelijke belastingen vrij geweest waren, zouden de minder
gegoede burgers en de arme menschen den ganschen last op
hunne schouders moeten dragen. Deze beslissing werd aan den
rentmeester Vanney bekend gemaakt en, den 22 April, werd
in denzelfden afwijzenden zin aan den Prins van Parma geschreven (1). Daar het wettelijk gezag er niet in slaagde, trachtte het Antwerpsche Magistraat de weerspannige landgenooten
van de noodzakelijkheid der samenwerking op het gebied der
Scheldekwestie te overtuigen en de zustersteden er toe te bewegen hunnen zusterplicht te doen.
Het bewijs ervan vinden wij in een ongeteekend rekwest
(2) of (( remonstrancie ». Op den rug van het stuk vinden we
,de enkele volgende woorden die er een officieel karakter aan
kunnen geven : « Recepta door den klerk ende greffier op ten
27 7bris 90 ». (3)
De opsteller van het stuk dringt natuurlijk aan op de
groote voordeelen welke Brabant en gansch Nederland steeds
uit de welvaart der Antwerpsche haven getrokken hebben ;
.zoolang de Schelde tusschen hare toenmalige oevers bedwongen
was, kon geen enkele haven van het Christendom met Antwerpen wedijveren. Warden de dijken echter vernietigd, dan verdwijnt de noodige diepte en wordt het allengskens aan
-onmogelijk voor de groote schepen veilig tot Antwerpen te
geraken. Het bewijs daarvan werd geleverd door de %erdwijning
der dijken van Zuid Beveland tijdens de overstroomingen van
1530 en 1552 (4). VOOr lien tijd kwamen zwaar geladen Engelsche schepen naar Antwerpen, langs Bergen-op-Zoom en de
« Boomkiele »; sinds toen was zulks onmogelijk en in den
jongsten tijd kon men, bij laag getij, zonder moeite te voet
door de Boomkiele "komen. Aan dezen verdwenen, plaatsnaam
wordt nog herinnerd op de bovengemelde kaart van Blaeu door
den naam « Boom Kreeck » die zich iets ten zuiden van den
,dijk be y ond, waarop sedert 1867 de spoorweg Vlissingen-Roosen(1) Gemeente Archief van Leuven. Afdeeling Staten van Brabant
(2) Ibid. Ibid.
(3) Mogelijk dat het stuk door de stedelijke afgevaardigden der
Staten van Brabant overgebracht werd.
Dergelijk afschrift zou waarschijnlijk ook in het Brusselsche
gemeente Archief terugievonden zijn, ware het overgrootste deel van
dit Archief — alsmede dat der Staten van Brabant — niet in den brand
,der stad door de beschieting van Villeroy, in 1695, vergaan. Daar het
stuk uit meer dan een oogpunt belangrijk is voor de kennis der zestiende eeuwsche toestanden der Schelde en van Antwerpen, hebben
wij niet geaarzeld het hier in zijn geheel uit te geven (Zie bijlage II).
(4)Over deze laatste overstrooming zie hoogergemeld carton
-van den Conseil prive.
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sdael de Oosterschelde overschrijdt. Het getuigt van groote onkunde dat er nog heden menschen gevonden worden die beweren
dat de aanleg van dezen spoorweg de oorzaak van het afsnijden
van het verkeer tusschen Antwerpen en Bergen-op-Zoom was.
Het onderhoud der dijken van Austruweel, Wilmarsdonck
en Oorderen was dus noodzakelijk, niet alleen voor het behouden van de noodige diepte in de Schelde, maar ook om de
overstroomingen te voorkomen, die al de weilanden rond
Antwerpen zouden doers verdwijnen, tot groote schade van al
sdegenen welke renten op de huizen en landen der stad of
fondatien in den omtrek bezaten.
Het onderhoud der gemelde dijken kos: evenwel veel geld.
Het gemengd gebruik van aarde en hout — « rijsbermen »,
_zooals de opsteller zegt — gaat niet zonder nadeel, zal slechts
korten tijd duren en omtrent de helft kosten van het herstellen
van den Cauwensteinschen dijk tot eenen zeedijk, op de plaats
waar de het-tog van Brabant (Jan III) in 1334 een dijk aanlegde (1) die sedert bijna drie eeuwen de welvaart %an Antwerpen verzekerd had. Het algemeen welzijn moest alhier
betracht worden, zonder te letten op zekere particuliere belan. gen. En zoo krijgen we hier eene opsomming van verschillende
.categorieen van lieden, die in deze zaak tegenstand boden.
Ierst en vooral degenen die van de dijkkwestie niets verstonden ; dan — te Antwerpen zelf — de kleine schippers die er
belang bij hadden dat de groote schepen niet aan wal konden
komen. Wie zal hier geene vergelijking maken met de
Napolitaansche roeiers die er zich nu nog tegen verzetten dat
,de boot van Capri in de haven landt, ten chide de talrijke
.« forestieri » te kunnen verplichten in hunne notenschelpen
tegen gepeperde tegemoetkoming plaats te nemen ! Daarbij nog
,de landelijke visschers die er baat bij vonden hunne netten
in de overstroomde streken te werpen en anderen die hekelden
somdat zij niet de baas waren.
Intusschen had Gregorius del Plano de toelating verkregen
tot het lichten eener kapitale som van 125.000 gulden % oor
het herstel van den Couwensteinschen dijk. Hij was met ver-schillende ingezetenen der stad in onderhandeling getreden
voor eene leening van honderd duizend pond Arthois, te weten
'75.000 in klare penningen tegen 10 % interest, en de overige
25.000 pond in rentebrieven op de Staten van Brabant. Als
waarborg zou de hoogergemelde belasting op de bieren gelden.
De Prins van Parma had hiertoe zijne goedkeuring verleend.
Maar de toepassing struikelde nogmaals op zekere moeilijkheden.
(1) Van daar de nog bestaande naam van 's Hertogen dijk.
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Antwerpen ,) dat de rentmeester Vanney hem eenen brief getoond heeft waarin hij persoonlijk bedreigd werd, omdat hij tot
nog toe de belasting op de bieren in het kwartier van Leuven
niet geheven had. Willems meende dat deze bedreiging gansch
onrechtvaardig was, daar Vanney zijn plicht gedaan had en
geen het minste verwijt verdiende. Middelerwijl was het gerecht,
in de zaak betrokken. Reeds op 24 October 1589 had Merten
Meermans, gezworen penningmeester der dijken van Antwerpen
van den Raad van Brabant executoriale brieven verworven
tegen de rentmeesters der Staten van Brabant in de kwartieren
van Leuven en 's Hertogenbosch, welke in gebreke gebleven.
waren de belasting te heffen. Den 6 April 1591 bekwam de
voorz. penningmeester vernieuwing dezer opene brieven, waartegen het Magistraat van Leuven bij den Kanselier van Brabant
protest aanteekende, daar de zaak zelf nog onbeslist bleef, en.
vroeg dat de voors. brieven van executorien in surceantie gehouden wierden. Dit protest werd op 25 Mei 159,1 aan Merten
Meermans medegedeeld met verzoek daarop te antwoorden bin-nen de zes dagen. Den 18 Juni 1591, schreef het Magistraat van
Antwerpen opnieuw aan de Staten ten einde leening en waarborg te zien goedkeuren. De tij d was voor het werk aan de
dijken uiterst wel geschikt, werkvolk was er genoeg voorhanden op voorwaarde dat het zonder uitstel be taald werd, zooniet
zou de aanstaande oogst de arbeiders naar het platte land lokken en de kans hen voor den winter terug te zien verkeken
zijn (1). Intusschen duurde de strijd te Leuven nog altijd voort.
Op zekeren dag, in het begin van October 1591, kon men op.
de kerkdeuren, op de stadspoorten en andere openbare gebou-wen het volgende gedrukte, met eenige geschreven invullingen,
plakbriefje lezen : « Den XIIII en dach van deser iegenwoir« dighen maent October in 't jaer dusent vijf hondert eenent
negentich meesteren Anthone Vanney, licentiaet in beide den
cc rechten ende rentmeester generael van de drye Staten des,
lants ende hertochdoms van Brabant in de stadt ende guarcc tiere van Loven sal sitten tot sijnen huyse gestaen tot Loven
« in de Cattestraete om aldaer te verpachten den impost ghe-« stelt op de bieren van de stadt Loven ende omliggende dor« pen gheordineert tot reparatie van den Cauwestijnschen
« dijck. Ende dat op alsulcken conditien ende instructien als« men aldaer eenen yegelijcken voerlesen sal, orntrent den dry
« wren naerder noene.
Den iersten ende lesten sidtdach » (2).
(1) Antwerpsch Archievenblad. Deel 16, bl. 455.
(2) De cursieve tekst is geschreven, het overige gedrukt.
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Dit verwekte natuurlijk eene nieuwe on tstemming bij het
Tagistraat. Den 14 October, terwijl Vanney in zijn huis bezig
was met de verpachting der belasting, verscheen aldaar de pen-
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sionaris Willems, door notaris en getuigen bijgestaan, om van
wege het Gemeentebestuur tegen de handelwijze van den rentmeester protest aan te teekenen. Deze zou namelijk geen last
of commissie van de Staten van Brabant gekregen hebben om
tot de verpachting over te gaan. Meermaals in den raad ontboden, had hij zich nooit gewaardigd aldaar te verschijnen. Men
herkende hem dus niet meer als rentmeester van de Staten en
de verpachting zou van geener waarde zijn, des te meer daar
het Magistraat van gevoelen was dat de gevraagde honderd duizend Rijnsgulden (( over lange meer dan voldaen sijn » (1).
Te Antwerpen echter was het gewenschte resultaat bereikt.
De Austruweelsche en de Couwensteinsche dijken werden op
voldoende hoogte en breedte gebracht. Dit besluiten wij uit een
octrooi van Koning Philips II, d. d. 21 Mei 1592, waarin de
middelen voorzien worden voor het onderhoud van den « hertoghen dijck nu onlancx gebracht tot eenen zeedijck » (2).
(1) Gemeente Archief van Leuven. Aideeling Staten van Brabant.
(2) Conseil de Brabant. Proces des Communes, Liasse N° 1 en
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De natuur was nogmaals overwonnen. Het taaie volharden en de zelfbewuste doordrijvingsgeest der Antwerpenaren
waren er in geslaagd — met behulp der centrale overheid —
over den slechten evil en de kleingeestigheid van eigene landgenooten te zegepralen.
Het zou echter weinig baten. De politieke gebeurtenissen
zouden er zich tegen verzet ten dat Antwerpen — en Belgie —
tot normale ontwikkeling zouden komen. Gedurende de volgende halve eeuw, woedde — op het twaalfjarig bestand na —
de oorlog tusschen Spanje en de Vereenigde provincien voort
en de Munstersche Vrede sloot in 1648 voor lang de Schelde
en bekrachtigde zoodoende het verval van Antwerpen.

***
BIJLAGEN.
I.
Brussel, 31 Oogst 1587. -- Philips II verleent zijne goedkeu-ring aan eene door de Staten van Brabant gestemde belasting of het bier, Wier opbrengst tot het herstel van den
Cau,wensteinschen dijk moest dienen.
Algemeen Rijks Archief. Conseil prive._
Karton rir 1309.

Philippus bij der gratien Goidts Coninck van Castillien, etc.
etc. Allen denghenen die dese jegenwoirdighe sien zullen_
Saluyt. Alzoe de proprietarisen ende gegoeyde van den lande
van Austruweel, Wilmerdonck, Oirderen, Eeckeren, Merxem
ende andere daeromtrint, hebben doen verthoonen aen de Staten
ons lants ende hertochdoms van Brabant, hoe dat in den jaere
XV c vierentachentich bij deghene die hen attribueerden de
regieringhe van onse steden van Brabant houdende onse tegen
partije onder andere duergesteken zijn geweest die zeedijcken
op de riviere van de Schelde tegens de voergenoemde landen
van Austruweel ende Wilmerdonck, waerduere de supplianten
die wel voer de drye vierendeelen zijn geestelijcke persoone,
goidshuysen, gasthuysen ende andere miserabele persoonen,
gepriveert zijn van allen hen innecomen, insgelijcx van hun
huysen ende plantaisien die al verbrant, geruineert ende te
nyete gebrocht zijn, jae dat erger es, wordt clarelijck bevonden
Chambre des Comptes. Reg. 142, fol. 155. Vgl. ook een rekwest van
het Antwerpsche Magistraat, d.d. 8sten October 1593, aan den Raad
van Financien gericht, met verzoek de onderhoudskosten van laatstgenoemden dijk met de opbrengst van het inkomgeld op 600 stukkerr
Engelsch laken te laten dekken (Antwerpsch Archievenbrad. Deel 17,
bl. 121).
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dat midts het overloopen ende overvloeyen van den voerscreven
landen, de riviere van de Schelde in diversche plaetssen neffens
onser stadt van Antwerpen lancx zoe meer vervult wordt mit
plae ten, zulcx dat in toecomende tijde de voerscreven, stadt de
navigatie zoude commen te verliezen ende bij consequente de
traffycke derzelver stadt ende mede van alle andere steden ons
voerscreven lants ende hertochdoms van Brabant cesseren als
dependerende hunne geheele welvaert van de voerscreven
riviere, dwelck wij geconsidereert hebbende ende dat aen de
voerscreven stadt van Antwerpen zoe vele gelegen was, hebben
in den voerleden jaere XVc zessentachtentich geordineert dat
men met alre vliet zoude procederen totte herdijckinge van de
voerscreven landen waertoe oyck eenige middelen van gelde zijn
gevonden, ende bij onse voerscreven stadt van Antwerpen gefurneert geweest, wel totter somme van hondert vijftich duysent guldens zoe de supplianten verstaen, ende es metter gratien Godts de voerscreven herdijckinge zoe verre gebrocht dat
den nieuwen dijck lanck wesende meer dan vier hondert roeden
aen den anderen es gevueght ende gesloten ; maer alzoe den
zelven nieuwen dijck in aller neersticheyt moet verhoocht ende
verswaert wordden oyck dat den dweersdijck dye men noempt
den Cauwensteynschen dijck insgelijckx moet verhoocht wordden tot eenen zeedijck zonder denwelcken alle de gedaene costen
verloeren zouden zijn, soe heeft onsen lieven beminden Gregorie
del Plano supreIntendent ende Opperdijckgrave der voerscreven dijckaigie om te vervallen de oncosten alreede gedaen ende
ombetaelt staende van onsentwegen getauxeert op elck gemet
landts overloopen ende bevloeyt wesende, drye Karolusguldens,
daeraff 'd een vierendeel qualijck bij de proprietarisen can
betaelt wordden, ende voer de resterende ombetaelde termijne
zoe der geestelijcke als weerlijcke goeden ende landen wordden
dagelijcx ter zeer vilen prijse vercocht bij decrete, alles tot
zeer grooten jammer ende schade der voerscreven supplianten
besundere van den geestelijcken staete als goidshuysen, heylige
geesthuysen ende gasthuysen, dewelcke duer dese middelen
alle hun oude fundatien kommen te verliesen ende zullen Goids
dienst moeten verlaten bij gebreke van onderpandt ende al
waer 't noch zoe dat 't voerscreven geschot van drye guldens
op 't gemet gefurneert waere, des de supplianten nyet mogelijck is te doene, zoe en zoude 't zelve middel voer het vierde
paert nyet sufficient wesen om de reste van de voerscreven
wercken te volmaken, mede de schulden van de dijckaigie te
betalen, ende hoewel die supplianten bij diversche requester
zoe aen ons alsmede aen de Magistraet ende leden der stadt
van Antwerpen hebben vercocht meerdere provisie van penninghen totte volbringinge van de voerscreven wercken, zoe-
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en hebben zij nochtans nyet meer connen vercrijgen overmidts
den grooten ende zwaren last daerinne de voerscreven stadt
haer in dese jegenwoirdige gelegentheyt des tijts es vindende,
daer nochtans ongoddelijck ende tegens alle redene waere dat
men te laste van de supplianten zoude laten alzulcken refectie
van dijcken als duer ordinantie van de voergaende regieringe
in desen tijt van orloge onder texel van des lants voerdeel zijn
duergesteken geweest boven alle 't verlies van hun vruchten,
huysen ende plantagien, ende daeromme zeer ernstelijcken gebeden dat om te conserveren den geestelijcken end werelijck
staet ons voerscreven lants ende hertochdoms van Brabant, mede
om te hanthouden onsse voerscreven stadt van Antwerpen, de
voerscreven Staten van Brabant zouden willen advyseren eenige
bequame middelen van impositien op 't gheheel landt van
Brabant 't zij bij imposters ten platten laude op de vier specien
tot meesten oirboir zouden geraden bevinden om daer uuyt tot
proffijte van de dijckaigien, te doen promptetijck furneren de
somme van hondert duysent guldens eens oft zoe vele min oft
meer als men tot het volmaken van den voerscreven nieuwen
ende ouden dijcke mitsgaders totte teParatie van den sluysen van
noode hebben zal, ende in gevalle van swaricheyt te willen committeren eenige onder henluyden zoe van de prelaten ende
edelen als van de steden daermede de supplianten desen ende
-andere poincten aengaende de voerscreven zaken consernerende
zoude moegen communiceren om van alles aen ons rapport
gedaen wesende daerinne bij ons geordineert te worddene zoe
wij bevinden zouden te behoirene, Doen te weten dat de zaken
voerscreven overgemerckt ende gehoirt hebbende de oppinien
daerop gegeven zoe bij de prelaten ende edelen onss voerscreven
landts ende hertochdoms van Brabant, als bij onse steden van
Loeven, Bruessele, Antwerpen ende 's Hertoghenbossche aenschouw nemende op de importancie ende gelegentheyt van de
zake, zunderlinge op het groot achterdeel ende inconvenient
datter zoude naevolgen indien corts ende met aller neersticheyt
nyet versien en wordde in 't hermaken van desen Cauwenstijnschen dijcke ende oyck datter egeen questie en es van
eenige beden t'onsen prouffijte te lichtene, die men nyet en zoude
willen pretenderen dan bij de ordinarise ende gewoinlijcke
wegen, maer alleenelijck van onss voerscreven landt ende hertochdom van Brabant ende onse ondersaten van dien te conserveren dwelck nyet versumpt noch achtergelaten en mach wordden om het wederseggen ende weygringe van een deel van
't derde leth der voerscreven steden dwelck apnarenteliick zoe
-wel nyet geinformeert en es van het quaet dat daer deur zoude
moegen geschien ende op alles gehadt 'd advys van onsen
zeer lieven elide getrouwen die luyden van onsen raide van
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Staten, Secreten ende Financien, Wij om dese ende azidere
goede redene ons daertoe bewegende, hebben bij deliberatie van
onsen zeer lieven ende zeer beminden goeden neve den hertoge
van Parme ende van Plaisance, ridder van onser orden, Stadthouder Gouverneur ende Capiteyn generael van onse landen
van herwaerts overe, accepterende het consent van de voerscreven prelaten, edelen ende andere van het derde leth die se
gevolght hebben, geordineert ende ordineren bij desen dat men
zal betalen, van alle die bieren dier gebrouwen ende gesleten
zullen wordden in onss voerscreven landt ende hertochdom van
Brabant, te wetene van twee guldens tot vier guldens d'ame
eenen stay er, van vier guldens tot zes guldens d'ame twee
stuvers ende van de bieren die de zesse guldens d'ame passeren zullen, drye stuvers, ende dat voer eenen tijt ende termijn
van een geheel jaer beginnende zedert den dage dat de voerscreven impositie te wercke geleydt zal wordden om de penningen daeraft procederende geemployeert te worddene totte
refectie ende hermakinge van den voerscreven Cauwensteynschen
dijck zonder dat de voerscreven penningen oft een deel van
dyen zullen moegen bekeert oft geemployeert wordden tot
andere usaige ende gebruyck. Ende zal den ontfanck ende collectatie van de voerscreven impositien in elck quartier gedaen
wordden bij diegene die de gedeputeerde van de voerscreven
Staten van Brabant daertoe committeren zullen, deweicke gehouden zullen wordden de voerscreven penningen nae advenant
dezelve innecommen zullen over te leveren in de handen van den
penningmeester van de voerscreven dijckaige, ende voerts daervan goede rekeninge bewijs ende reliqua te doene voer onse
commissarissen ende de gedeputeerde van de voerscreven Staten.
Ontbieden daeromme ende bevelen onsen lieven ende gebrouwen
den Cancellier ende luyden van onsen Raide in Brabant, President ende luyden van onse Rekencamer aldaer, Meyer van
Loeven, Amptman van Bruessele, schouttetten van Antwerpen.
ende van 's Hertogenbossche, ende alien anderen onsen justicieren, officieren ende ondersaten dien dit aengaen zal dat
zij die voergenoemde proprietarisen ende gegoidden van den
lande van Austruweel, Wilmerdonck, Oirderen, J3eckeren, Merxem' ende andere daerontrent supprianten van dese onse jegenwoirdige gratie, octroye ende consent voer den tijt in der vuegen ende manieren voerscreven doen, laten ende gedoogen rustelijcken, vredelijcken ende volcommelijcken genieten ende gebruycken sonder hen te doen noch laten geschien eenich hinder,
letsel oft moyenisse ter contrarien, want ons alzoe geliefft. Des
t' oirconden hebben wij onsen zegel hieraen doen hangen. Gegeyen in onser stadt van Bruessele den lesten Bach van Augusto
in 't jaer onss Heeren duysent vijffhondert ende zevenentachen-
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tich, van onse rijcken te wetene van Napels ende Hierusalenr
't XXXIIIP, van Castillien, Arragon, Sicillien ende andere
het XXXII', ende van Portugal het VIII'. Op de plijcke stout
gescreven : Bij den Coninck den hertoge van Parme, Gouverneur
generael, etc., de heere van Champaignez, hooftheer Goddefroy
Sterk, riddere, tresorier generael, Pieter van Overloope, heer
van Hamme, heer Benedictus Charreton, ridder, heer van Chas-sey, Gecommitteerde van de financier ende andere jegenwordich
ende was onderteeckent Verreycken. Ende op de rugge stont
gescreven : Op ten IX' Octobris is dit placcaet bij laste van
mijnen heere den Schoutet, Borgermeesteren ende Schepenen der
Stadt van Antwerpen gepubliceert ter paye van den raedthuysederzelver stadt, ten overstaene ende in de presentie van Sebastiaen Geertssens oudtste colfdragere ende vele ommestaehderen.
Bij mij als Greffier ende gesworen clerck van 'd officie van
Justicie, ende was onderteeckent « Van Werchter ».
Ghecollationneert tegens het origineer
octroy ende placcaert is dese bevonden.
accorderende bij mij
N. De Weert. (1587)
II.
Cort verhael waermede bethoont
wordt hoe nootielijck dat client den Couwensteynschen, dijck gebrocht to wordden tot eenen zeedijck, ende ter contrarien hoe schadelijck sonde wesen 't verlaeten van dyers. »
Gemeente Archief te Leuven.
Afdeeling : Staten van Brabant.

1590. — «

In den iersten staet te considereren hoe proffijtelijck dat
voir 't geheel cant van Brabant ende generalijck voir dese Nederlanden is de trafficque binnen de stadt van Antwerpen dye
doer de confluentie van alle natien dese landen abondant heeft
gemaeckt van alien opulentien ende alien manufacturen van den
selven landen heeft vergadert ende verhandelt.
Welcke commersie doer de riviere van de Schelde is gecauseert wesende de commodieuste van heel de Christentheyt
alwaer de schepen van alien quiartieren consten voir ende vast
aen de stadt geladen ende ontladen wordden, sulcx dat in gheen
qtiartieren van gelijcken en is geschiedt doer dye diepte van de
selve riviere die gecauseert ende blijven sal soo langhe als
deselve can bedwongen wordden in haer canael.
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Ende ter contrarien soo deselve bij affslaeginge van de dijcken wordt verbreydt is voir seker dat dezelve diepte zal vergaen als men gesien heeft in de Boomkiele waerdeure de schepen van Engelant ende andere geladen van Bergen op Zoom
naer Antwerpen sijn gecommen sonder eenighe swaericheyt
soo lange Zuyt Beverlant was gedijckt ende de riviere daerentusschen gedwongen ende naere dat de dijcken door d'inundatien
van den jaere XV c ende dertich ende XV c tweenvijftich sijn
affgeslaegen geweest ende de wateren gebreyt over de geinundeerde landen, is dye diepte sulcx verslijmpt dat men ten leegen watere te voete daer doire heeft sien gaen jae met eenen
heelen leger in 't onset van der Goes, Gelijcke verslijminge is
oyck naer d'affslaeginge van de dijcken ontrent Dordrecht gebeurt.
Ende is apparent indyen men nyet en onderhoudt de dijcken lancx de riviere van de Schelde van Oisterweel, Wilmersdonck ende Oirderen, alwaer tot grooten coste de deurgesteken
gaten gemaeckt sijn in de twee leste voirgaende jaeren, dat de
voirschreven riviere van de Schelde mede haere diepte sal verliesen ende soo verre de voirschreven dijcken wordden affgeslaeghen sal de stadt van Antwerpen nyet alleen verliesen de
voirschreven diepte maer oyck de commoditeyt van de weylanden dye de meeste nourriture derselver stadt zijn, ende daerenboven sullen de landen dye nu noch drooghe ende hooghe landen schijnen te zijn mede bevloeyden ende de stadt besingelen
metten watere ende metten continuelen slach van denselven
watere vuytten westen ende noortwesten, d'oirloghe aen de
stadtsmueren doen ende sulcken veranderinghe voirtaen brenghen dat de voirscreven stadt apparentlijck daer doere sal commen in gantsscher ruine, tot bederffenisse van veel ondersaten
van Brabant dye boven 't verlies van de trafficque dye gediverteert sal wordden, oyck zullen verliesen haere renten dye sij
op de voirscreven stadt huysen ende landen sijn hebbende,
gelijck ynsgelijcx sullen verloren gaen vele geestelijcke fondatien beseth op de voirscreven landen van Oisterweel ende daeromtrent.
En de om den dijck van Oisterweel ende andere voirscreyen lancx de riviere van de Schelde te onderhouden sal wesen
van groote inestimable costen, want dye met veel lange rijsbermen van binnenslants tegens den continuelen slach van den
watere zal moeten onderhouden wordden met groote swaericheyt ende d'eerde dy er nu van buyten tegen leydt van binnen aengebrocht, soo deselve dijcken van binnen bijnae geheelijck affgespoelt sijn waermede 't voerlandt 'twelck te veel
plaetsen seer cart is sal geconsumeert wordden doer de cracht
van den watere als voirseyt is zulcx dat als men in 't eynde
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soude willen denselffven dijck brenghen in sijn behoirlijcke
grootte tot eenen zeeweere 't selffve onmogelijck zal zijn, bij
faute van eerde ; ende bovendyen staet mede te considereren
dat soo verre men 't rijs boven den slack van den watere
brenght dat 't selve van de sonne verschijnen sal ende bij den
soldaten ende andere gehaelt, ende indien 't leeger leydt dan
de vloet, dye eerde en sal nyet gehouden wordden ende en zal
men nochtans hiermede nyet meer winnen dan eenen cortten
tijdt van acht off thien maenden dwelck luttel min sal cowmen te costen dan de helft dat 'd maecken van den Couwensteynschen dijck soude beloopen indyen men anders 't zelve
naer den heysch verstaet te maecken dwelck soude zijn eenen
anderen interest ende even wel gedwonghen wordden in 't min,
ste saisoen den voirscreven Couwensteynschen dijck te maecken
tot meerderen cost dan tegenwoirdich.
Denwelcken in dit tegenwoirdich saisoen tot eenen zeedijck
op den selven voet in plaetze daer in 't jaer derthien hondert
vierendertich bij den hertoghe van Brabant eenen sulckdanighen dijck geleyt is geweest, Lillo alsdoen drijvende LVII
jaeren, is de riviere ende de voirscreven stadt van Antwerpen
geconserveert ende sooveel persoonen soo geestelijcke ende
wereltlijcke weder in 't hunne gestelt ende haere hipotheque
versekert.
Dwelck seer wel doenlijck is indien men de hant aen

'd werk wilt stellen naer behoiren, terwijlen den tijdt ende
't saisoen daertoe propies sijn hoewel vele persoonen 'tselve
schijnen te willen difficulteren, sommighe om hun particuliere
interest ende passien, andere uuyt vreese van veel daertoe te
moeten gelden ende contribueren, andere oyck omdat se bij
persoonen hun 't feyt van der dijckagie nyet verstaende, verabuzeert wordden. Item ende andere ter contrarien om hun particulier proffijt als cleyne schippers dye geirne de riviere bedorven sagen om de neeringhe te hebben als de groote schepen nyet en souden cunnen gecommen tot hert aen de kaeye
oft havenen der voirscreven stadt, ontraden den voirtganck van
sulcken proffijtelijcken werck, gelijckerwijs oyck verscheyden
persoonen leeth is geweest 'd bedijcken van de landen lancx de
voirscreven riviere omdat sij beter proffijt vonden in visschen dan in de lantneringhe, andere, omdat hunne formele
partijen breet gegoeyt waeren in de voirscreven verdroncken
landen, laeten hun duncken belettende den voortganck van de
voirscreven dijckagie hen wel te vengeren, sommighe dye geerne zelffve administratie hadden verachten andere ende beroemen veel goets sonder fondament daermede alsoe 't Koff ende
andere overicheyt groottelijcx tot grooten achterdeele, interest
ende prejudicie, nyet alleenlijck der voirscreven stadt gemeyn
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ingesetenen ende gegoeyde van Antwerpen maer mede oyck
van desen geheelen lande van Brabant ende van andere omliggende steden ende provincien, dye bij middele derzelffver
stadt van Antwerpen wordden gespijst ende versien van alle
andere goeden, waeren ende coopmanschappen sulcx dat d'eene
geenssints en can wel gevaeren gaende in ruine ende bederffenisse d'andere.
Om dwelck te verhoeden wordt gerequireert in alder celeriteyt ende diligentie, middelen van prompte penninghen ende
stracx de handt aen 'd werck gesteken ter directie bij raidt ende
advys van persoonen hun des verstaende ende dye van hunne
goede getrouwe ende rechtsinnighe actien zijn bereet te verantwoirden daer ende alsoe het sal van noode wesen sulcx dat
eenyegelijck deshalven zal hebben redene van contentement
ende satisfactie.

(Op den rug van het stuk) :

Loven.
Remonstrancie dienende tot refectie van den Couwensteynschen dijck.
(Verder) : Recepta door den Klerk ende greffier op ten 27 7
(Septembris).
90.

hris

Het Onderwijs in de geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde in de hoogere
humaniora Lassen.
door den heer J. JACOBS, werkend lid der Kon. Vl. Academie.
Wat gaat ier geworden van het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in onze humanioraklassen ?
Deze vraag is van bizonder belang, nu in hoogere kringen
vlijtig gewerkt wordt aan een hervorming van het leerprogramma der humaniora, en een verlenging van den duur der Universitaire studien in vooruitzicht gesteld wordt.
We zullen onze eischen klaar en beknopt uitdrukken door
te vragen dat niet te veel tijd aan de studie der geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde in de humaniora besteed worde.
Wat geschiedt voor het oogenblik in de meeste humaniora ?
Het leerprogramma uitgegeven voor de Vrije Colleges van het
Aartsbisdom Mechelen voorziet de studie der beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van het begin af tot ± 1550
in de 3' Latijnsche klas ; van 1550 af tot 1880 in de Poesis ; en
van 1880 af tot op onze dagen in de rhetorica.
Het officieel programma van 1923 blz. 18 zegt : « Het is
nuttig dat in de hoogere klassen der athenaea — en dit voor al
de onderwezen talen, dock inzonderheid voor de moedertaal -de leerlingen over een beknopt leerboek der letterkundige geschiedenis beschikken. Het gebruik van een dergelijk werk is
reeds in het Nederlandsch leerplan voor het Vlaamsche land
opgelegd. »
Zooals men ziet wordt in beide stelsels een beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde aangeprezen. Doch
op welke wijze wordt die leergang gegeven ? Onze achtbare
collega, Dr. Jacob Muyldermans, algemeen opziener voor het
Vrije M. 0. in 1905, schreef deze methode voor : « In take
geschiedenis der vaderlandsche letteren groepeere men derwijze
de tijdvakken, dat het kenmerk van elk dezer wel uitkome; dat
de beste schrijvers alleszins wel gekend worden in hun voornaamste voortbrengsels, en vooral verzuime de christen leeraar
niet het serpent onder de bloemen aan te wijzen, eer al te
nieuwsgierige of leergierige knapen argeloos of onbezonnen
gebeten worden. »
« Hoeveel werken zijn er, waar het leesboek niets kon
van inlasschen, waar de boekerij der klas niet kon mede verrijkt worden, werken die al te zeldzaam worden en nochtans
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,dienen gekend ! Hier doe de professor een wijze en doelmatige
_keus in (1) ».
Onze geleerde collega Dr. Leo Goemans spreekt over de
methodeleer in zijn programma van 1923, blz. 18 als volgt :
« De leerling moet in hetgeen hij zich vaag voorspiegelt over
het vlieden der eeuwen de bestudeerde schrijvers en werken
op hun gepaste plaats kunnen stellen ; zijn kleine kennis aan
letterkunde moet in verband gebracht worden met zijn kleine
kennis aan geschiedenis. » Elders is hij van oordeel, dat de
spreekoefeningen als toelichting kunnen dienen voor de geschiedenis der letterkunde.
Onze betreurde collega, Dr. K. Lecoutere meent in zijn
Inleiding tot zijn Schets van den ontwikkelingsgang der Naderiandsche letterkunde, dat een handboek door de leerlingen van
normaal en middelbaar onderwijs gebruikt een eenvoudige, dui. delijke voorstelling moet geven met vermijding van alle geleerdheid ; hij heeft zich bij het opstellen zijner studie beperkt
tot het schetsen van den algemeenen gang van die geschiedenis
en het onderwiizen en vervolgen der voornaamste letterkundige
stroomingen; hij heeft tevens gelet op het belang van de litteraire verschijnselen met betrekking tot de algemeene ontwikkeling der nationale cultuur. Hij heeft alleen de hoofdzaken behandeld, dat wil zeggen : zulke woordkunstenaars en zulke
werken, die een blijvende waarde hebben of van beteekenis
zijn om het verloop der letterkunde te begrijpen. Hij heeft overzichten en beschouwingen gegeven van algemeene strekking
tot doel hebbende de litteraire verschijnselen te verklaren in
hun onderlingen samenhang. Hij oordeelt, dat het de taak van
de leeraars is door goed gekozen voorbeelden (teksten enz.) de
eenigszins abstracts zaken te verduidelijken.
Uit deze louter objectieve opgave van allerlei meeningen
blijkt echter onmiddellijk dat haast al de vooraanstaande onderwijsmenschen van geen volledigen cursus in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op de humaniora willen
weten. Zulks is overigens oak maar redelijk 1° omdat de leerlingen vooral in de 3e en in de 2e nog niet in staat zijn al de
wijsgeerige beschouwingen te vatten, welke met die studie
gepaard gaan; 2° omdat een volledige leerlang aan de hoogeschool ex prcfesso wordt voorgedragen ; 3° omdat de leeraar in
de Nederlandsche letterkunde aan de athenaea en de colleges
den tijd niet vindt om een volledigen cursus te geven. Anderzijds valt het op hoe de eene opziener of leeraar de geschie, denis breedvoeriger en vollediger wenscht behandeld te zien
.dan de andere.
Het wil ons echter voorkomen, dat de methode, volgens
(1) St.-Cassianusblad, 1905, 229.
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dewelke het handboek moet gebruikt worden, nog niet al te.
duidelijk is opgege'ven. In alle geval is het zeker dat op dit
oogenblik in de athenea en in de colleges nog te veel bizondere
lessen over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde worden gegeven, en dat, juist doordat de methode niet deugt, onze
leerlingen van dit onderricht vaak weinig meedragen.
Welke is trouwens op vele plaatsen nog de gebruikte leerwijze ? In de meeste inrichtingen voor M. 0. hebben de leeraars,
en leerlingen een handboek over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Er zijn echter gestichten, waar het hoof dzakelijke van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
gedicteerd wordt. Zulks is te betreuren. Doch daar waar een
handboekje voorhanden is, beelden de leeraars zich vaak in,
dat zij in de derde klas het eerste deel van dit handboek moeten zien, in de Poesis het tweede deel, en in de rhetorica het
derde (moderne) deel van de letterkunde. De leeraars lezen of
laten in de klas een bepaalden tekst daaruit lezen, ofwel vatten
zij zelf den tekst van het handboek samen, geven daarna lezing van keurstukken, welke weleens achteraan in het handboek voorkomen.
Welnu dit is, naar onze bescheiden meening, totaal verkeerd ! Niet het handboek, maar de leeraar moet de leerlingen
leiden in de studie der letterkunde. Onzes inziens begint ciestudie der geschiedenis der letterkunde reeds van de 7" af, alhoewel niet ex professo. Trauwens er moeten daar reeds, wanneer een stuk uit een Bloetnlezing gezien wordt, eenige bio- en
bibliographische bijzonderheden van den schrijver medegedeeld worden. Van in de 6", doch vooral later in de 5", de 4'
en de 3de worden in de letterkundige ontledingslessen karaktertrekken van bepaalde schrijvers nagewezen. Hieruit volgt dat
op het einde der 3de de leerlingen, haast zonder het te weten,
kennis gemaakt hebben met vele onzer Zuidnederlandsche en,
zelfs Noordnederlandsche schrijvers : Beets, Bols, Conscience,
Daems, Courtmans, De Genestet, Roz._ en Virginie Loveling,
Multatuli, beide Snieders, Hilda Ram, Potgieter, Sleeckx, Van.
Lennep, Justus van Maurik, J. Van Droogenbroeck, Jan van'
Beers, enz. zonder van zoovele nog levende schrijvers te gewagen ! Een eigenlijke les in de geschiedenis der letterkunde i&
echter nooit gegeven, en toch bezitten de jongens al heel wat
kennis daarvan ! Daartoe hebben wellicht ook nuttig bijgedragen de bio- en bibliographische opgaven van de namen der
schrijvers, welke in sommige bloemlezingen achteraan te vinden zijn. Indien . nu de leeraar op het einde van de derde, dus
vlak voor de Poèsis, het handboek ter hand neemt, de groote
verdeelingen aanwijst, de tijden van bloei en verval nader bepaa1t, de periode van 1800 of 1830 tot heden speciaal onderzoekt, kan hij zijn leerlingen zelf in het handboek de critiek
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onderzoeken en daarna bij de controol, waar 't noodig blijkt,
den tekst helpen toelichten. Zoo zal van in de derde in 't laatste deel van 't handboek hier en daar al een kleine bres geslagen worden ; want van een consequente, methodische studie
kan in de derde bezwaarlijk spraak zijn.
Doch laten we een wijl onderstellen, dat de leeraar in de 3",
altijd volgens de veroordeelde traditie, van de eerste maand of
naar zijn handboek grijpt, en om de veertien dagen een uur klas,
aan de geschiedenis der oudste Nederlandsche letterkunde
wijdt. Zal die tijd niet letterlijk verloren zijn? De leerlingen
beginnen dan de Nederlandsche taal eigenlijk meester te worden; maar de middeleeuwsche taal kennen zij niet; de middeleeuwsche toestanden van Belgie leeren zij eerst later goed kennen. Wat haalt de lezing van die zij niet verstaan, uit?
Wat smaak zullen ze vinden in de verzen van Walewein en de
Historie van Troje? Hoe zullen hun de van buitengeleerde namen en titels van werken bijblijven? Zij leeren daar de opsomming van titels van boeken, welke zij wellicht nooit zullen zien.
Rechtuit gesproken de geschiedenis der Mnl. periode moeten
de leerlingen in de kias niet zien, in alle geval niet vOOr de
rhetorica en dan nog slechts de hoofdzaken daarvan. Ze mogen
daar b.v. leeren wat Jacob Van Maerlant, Jan Boendale, Ruusbroec schreven, weik hun verdiensten en gebreken zijn, hoe de
Reinaert tot stand kwam, maar haast al het overige kunnen
ze zelf in de rhetorica of naderhand, als zij die noodig hebben,
nagaan in hun handboek. Hij handelde dus zeer verstandig de
E. H. Van Langendonck zaliger die een kleine Bloemlezing van
Ruusbroec de Wonderbare liet lezen en verklaren in de rhetorica. We zullen er echter bijvoegen dat de lezing van die keurteksten veel voorbereiding en inspanning van wege den leetaar vordert !
In de tweede Lat. kias moeten we eveneens aan de traditie.
vaarwel zeggen. De leerlingen maken daar kennis met de groote Ndl. dichters Jozef A. Alberdinck Thijm, Bilderdijk, Le-deganck, Vondel, Gezelle, Schaepman. Bio- en bibliographie
van die schrijvers wordt medegedeeld in de kias of liever de
leerlingen zoeken die op voorhand zelf in hun handboek op,
en brengen verslag uit. Het karakteristieke van elken schrijverwordt tijdens den uitleg der stukken op den voorgrond gebracht. Vondel en Gezelle worden vergeleken. Nu kan de leeraar gedurende den derden termijn een half dozijn lessen besteden aan de studie van de Ndl. schrijvers 'nit de 2' periode(1551-1880). Hij beginne dus met den toestand der letterkunde
in Noord en Zuid te helpen onderscheiden, de plaats aan te
wijzen welke de reeds bekende schrijvers daar moeten inne-men. De maatschappelijke toestanden worden mede onderzocht,
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hun verband met de letterkunde aangetoond. Blijkt het dat de
_studenten in de klas van voorname schrijvers nog niets gezien
hadden, die hun nochtans moeten bekend zijn, b. v. Hooft,
Van Ellen, Wolff en Deken, Tollens, Van Duyse, Da Costa,
Van Rijswijck, Rodenbach, enz., wel dan zal hij die verdienstelijke schrijvers in het boek ook doen kennen, en treffende
teksten er van voorlezen of er in de Bloemlezing naar verwijzen.
In de rhetorica worden in den beginne, zonder "dat aan
,den methodischen uitleg van het handboek gedacht wordt,
_groote moderne schrijvers uitgelegd als Broere, De Groot, J.
Persijn, Schaepman, Vermeylen, Verriest, Verschaeve, — ook
Ruusbroec. Bij het verhandelen van een schrijver, die tot een
nieuwe school behoort, zal de leeraar wijzen op het karakte_ristieke van die school, lijk men dat in voorliggende stukken
vaststelt, en hij verwijze naar de breedvoerige bespreking, welke het handboek daarover bevat. Op hot einde der rhetorica
overloope de leeraar met de studenten in het Beknopt Handboek de moderne schrijvers (1880-1924), toone de richtingen
aan welke in de letterkundige gewrochten achtereenvolgens
opgemerkt worden, en verklare, waarom die of die bekende
schrijver tot een bepaalde groep behoort. Daarna bespreke hij
de schrijvers, welke in de klas niet ex profess ° werden gezien,
.en toch helangstelling verdienen als daar zijn, om slechts van
overledenen te spreken : Hiel, Cremer, De Koninck, Fr. De
Cort, De Geyter, Couperus, Van Langendonck, Van Duyse,
Cuppens. Op deze wijze draagt iedere student, die de humaniora voltrokken heeft, een klaar begrip merle van de groote
gedaan, van de Ndl. schrijvers, die een beschaafd mensch kentijdvakken, welke in de Ndl. letterkunde voorkomen, van de
-stroomingen, welke zich op sommige tijdstippen hebben voorgedaan, van de Ndl. schrijvers, die een beschaafd mensch kennen en waardeeren moet. Al het overige b. v. wat het handboekje meedeelt over gewone tooneelschrijvers, over schrijvers
van vierden of vijfden rang, sla men in de klas gerust over. Men
mag immers onderstellen, dat de leerling door zich zelf veel
leest en leert. Hij leest b. v. in een Bloemlezing of in een Tijd-schrift een art. van een gewoon schrijver. Zoo men hem geleerd heeft op bio- en bibliographische nota's te letten, zal hij
daaruit, zonder veel inspanning heel wat meedragen. Men vergete verder niet, dat de student een boekenlijst van de bibliotheek van het College bezit, waarin de boeken met den naam
van den uitgever, en de plaats en den datum der uitgave nauw-keurig vermeld staan. Bij het lezen en herlezen van die lijst
zal de leerling nogmaals veel bibliographische kennis opdoen !
Deze onze zienswijze steunt op de ondervinding, die ons
geleerd heeft, dat in de hoogere klassen de noodige tijd niet
-gevonden wordt om gansch een beknopte geschiedenis der Ndl.
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letteren door te werken. Het opgeven van werken en het verbeteren daarvan, het uitleggen van keurteksten, het voordra.gen en het voor de vuist spreken nemen zooveel tijd in beslag,
dat de studie der Ndl. letterkunde er moet under lijden. Die
ondervinding heeft ons nog geleerd, dat men gemakkelijker
het algemeen en het bizonder karakter van een schrijver bespreekt en kennen doet na de letterkundige ontleding van zijn
werken gezien te hebben. We vestigen hier terloops de aandacht der leeraars op de moeilijkheid, die er bestaat om de
waardeering van een letterkundig werk in een handboek opgegeven duidelijk en zichtbaar aan te toonen door middel van
een kleinen tekst. Gewoonlijk heeft men daartoe verscheiden, wel gekozen teksten noodig, die op voorhand door de
leeraars moeten ingestudeerd worden, opdat zij bij de lezing
4e gebreken en de hoedanigheden prachtig kunnen doen uitkomen. De toon der voordracht, de uitdrukking van het gelaat
-het bijkomend gebaar kunnen vaak beter dan het woord den
-abstract-synthetischen term van het handboek vertolken.

**
Welke zijn de beste handboeken voor de studie der Ndl. letterkunde? Degene die enkel voor het M. 0. geschreven zijn,
sdie beknopt, loch klaar en duidelijk de tijdvakken en richtingen aangeven, de bijzaken, als de werken van schrijvers van
3d" rang weglaten of in kleineren druk mededeelen.
Zulke inrichting van een zeer beknopt handboek bevordert in hooge mate het zelfwerken der studenten, en geeft
juist op wat elke leerling nit de rhetorica van de letterkunde
weten moet, t. w. een algemeen begrip van de voornaamste
middeleeuwsche producten; een tamelijk grondige kennis van
de bizonderste schrijvers uit de tweede periode (1550-1880),
,en een grondige kennis van de besten onzer hedendaagsche
dichters en prozaschrijvers. Zij die het hooger onderwijs aan
de Universiteit niet volgen, — en die zijn zeer talrijk, — kunnen daarmede voort, en zoo zij ooit meer weten willen, kunnen
zij de min belangrijke plaatsen in hun handboek of in uitge-breide werken raadplegen. De anderen, die de lessen volgen
in de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren zullen er genoeg
of weten om met vrucht den uitgebreiden cursus te volgen,
welke op echt wetenschappelijke wijze en tamelijk viug gegeyen wordt.
We zouden het verdienstelijk werkje van onzen collega
Dr. Jules Persijn : Onze letterkunde in vogelvlucht in de hamaniora laten gebruiken, als grondslag voor het onderwijs in
de geschiedenis, ware het niet dat er zoovele nota's moeten
bijgeschreven worden. Nu, er is voor een student niets beters
dan een gedrukte tekst : we herinneren ons hoe we zelf in de

— 452 —
2" en in de rhetorica bij gebrek aan een Histoire abrOgee de
la littárature francaise de namen en de boeken van de Fra. schrijvers uit de 15" en de 16" eeuw altijd volgens de traditie moesten opnemen. Niets, volstrekt niets is ons van die schrijvers
bijgebleven, zoodat we daar menige kostelijke uur verloren
hebben.
Hoe beknopter dus de gewone handboeken zijn, hoe beter :
een foto der schrijvers met een paar biografische nota's en eenige flinke uittreksels uit de werken van de schrijvers, waarvan
heel zeker geen keurtekst in de Bloemlezing werd opgenomen,
komen daarin wel te pas, al kan de leeraar zelf zulke uittreksels
zoeken en voorbereiden. Wij hebben een hekel aan handboeken
waarin diepe, echt wijsgeerige begrippen en theorien uiteengedaan warden; de beste humanisten dragen daar bitter weimg
van mede ! Bij het verklaren van het werk van Dr. Jules Persyn : Kiezen, Smaken, Schrijven hebben we bevonden, dat het
geleerd werk, daft voor leeraars in de letterkunde bestemd
is, op vele plaatsen niet genietbaar is voor gewone humanisten.
Mag hetzelfde niet gezegd worden van handboeken der geschiedenis der Ndl. Letterkunde, die geschreven voor hoogstuden-ten en geleerden, krioelen van wijsgeerige, abstracte termen,,
en toch weleens onze humanisten in de hand gestopt worden.
Ben leeraar in de letterkunde weet wel wat die vaktaal beteekent, maar of de humaniora-student, zelfs na verklaring, dit
alles verstaat : dat is de vraag ! Aanbeveling verdient ondertusschen de vijfde uitgave van de BeknoPte Geschiedenis der
1\ T cll. Letterkunde met een bloemlezing, door M. Van Neylen
en A. Van den Dries, 1924, die wezenlijk de waarde bepaalt
van het Ndl. litteraire werk als aesthetisch apvoedende kracht,
en tevens als openbaring van het menschenleven.
**
Om te eindigen raden we de leeraars, die toch ook opvoeders
zijn, de strekking van sommige schrijvers vooral van sommige
moderne materialistische schrijvers aan hun studenten bekend
te maken. Jongelingen van 16, 17, 18 jaar, die door deugdzame ouders aan hun zorgen toevertrouwd warden, zouden
moeten weten voor hun eigen persoon en voor anderen welke
boeken voor de jeugd verderfelijk zijn. Het geldt hier vooral
zulke werken, welke door kleur en titelplaat verleiden, doorkameraden en sommige tijdschriften als puike literatuur worden aangeprezen en in alle winketten te koop liggen. Hoe
dikwijls hebben onvoorzichtige jongelieden zich aan die werken misgrepen? Hoe vaak zijn zij minder mensch teruggekeerd
van de lezing van schrijvers, die in plaats van ons yolk te veredelen en te beschaven, het valsche, onmogelijke idealen voor-tooveren !

Bijdrage tot de studie
der werken van Stephanus Blankaart
(l e Medeedeling)

door Prof. Dr. A. J. J. VANDEvELDE
Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie.
Onder de beoefenaren der wetenschappen zijn er die zich
in het Laboratorium opsluiten en van tijd tot tijd in eene
mededeeling de uitslagen van hunne proefnemingen aan het
licht brengen ; ook zijn er die hun leven in de bibliotheken
doorbrengen en aldus in de gelegenheid zijn bibliographische
ontdekkingen te doen ; eindelijk zijn er die na gelezen en
bestudeerd te hebben tot het opstellen van boeken gedreven
worden., en aldus op een bepaald oogenblik den toestand van
een vraagstuk uiteenzetten.
Stephanus Blankaart, de geneeskundige, behoorde tot deze
laatste soort mannen ; hij heeft talrijke verhandelingen geschreN, en, hij heeft niet alleen de nieuwe gedachten van zijn tijd
verspreid, doch ook de vruchten van zijn persoonlijke ervaring
als geneeskundige, edelmoedig aan zijne medemenschen
geschonken.
Stephanus Blankaart was afkomstig uit een oude Nederlandsche familie, waarvan de stamboom volgens W. M. C.
Regt (1) tot 1335 opklimt, toen een Jacop Blankert als schepen
en raad te Dordrecht leefde. In 1443 was een Gerard Blanckaert
schepen te Heusden waar een tak van de familie zich had
gevestigd, en waar ook een Cornelis Blanckaert schepen en
burgemeester werd en in 1557 overleed.
Op 27 December 1624 werd te Leiden Nicolaas Blanckaert
of Blankaart, of nog Nicolaus Blancardus geboren; na te Leiden
in de wijsbegeerte gestudeerd te hebben werd hij, in 1645,
hoogleeraar in de philosophie en in de geschiedenis aan het
gymnasium te Steinfurt, dan in 1650 hoogleeraar in de geschiedenis en oudheidkunde in de Illustre School te Middelburg.
In 1664 promoveerde hij te Harderwijk tot doctor in de geneeskunde, na de verdediging van een proefschrift getiteld
de j,este. In 1669 werd hij hoogleeraar in de Grieksche taal en
oudheden te Franeker waar hij op 15 Mei 1703 overleed. Hij
huwde te Goes in 1650 met Maria Eversdijck, geboren te Goes
in 1628 en te Franeker in 1674 overleden.
(1) W. M. C. Regt. Het geslacht van professor Blancardus: De Navorscher.
1905, 55, 96.113.
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Nicolaas Blanckaert heeft talrijke werken op het gebied
van de wijsbegeerte en van de geschiedenis in het licht gegeven
en was am zijne groote geleerdheid hoog geprezen. Zijne srouw
schonk hem zeven kinderen :
Steven of Stephanus, de geneeskundige aan wien deze
studie wordt gewijd, Nicolaas en Mattheus beiden op jongen.
leeftijd overleden, — Nicolaus geboren . te Middelburg in 1656,
van wien nets gekend is wat er van hem geworden is, —
Cornelius geboren te Middelburg in 1659 die te Amsterdam
in de Warmoesstraat drukker-uitgever werd, die verscheidene
boeken van zijn broeder Stephanus drukte, en wiens zoon
Nicolaas als geneeskundige te Paramaribo overleed, — Cornelia, geboren te Middelburg in 1660 en in 1722 overleden, —
Anne Maria geboren te Middelburg en in 1744 te Franekeroverleden.
Uit het geschrift van Regt, alsmede uit het levensbericht
dat van de hand van denzelfden schrijver in het Nieuw Nederlandsch, biographisch woordenboek (2) s erscheen, vernemen wij,
(2) Deel IV, Leiden 1918, blzz. 155-156.
Biographische en bibliographische aanteekeningen worden ook gevonden in:
Verscheidene antiquariaatslijsten.
Uitgeverslijsten op het einde van verscheidene werken van Blankaart.
Biogr. nation. I, biz. 85.
Woordenboek der Nederl. Dicht. (op Witsen Geysbeek).
Algem. Konst- en Letterbode voor 1846, I, blz. 355.
Baumer: Bibliotheca chemica 1782, blz. no.
Bayle et Thillaye: Biographic Medicate 1855, II, blz. 271.
Dezeineris : Dictionnaire historique de la Medecine 1824, I, blz. 414.
Eloy: Dictionnaire historique de la Medecine, Paris 1824, I, blz. 352.
Ferguson John, Bibliotheca chimica, 2 vol., Glasgow zgo6.
Fuchs: Repertorium 1806-1808, blzz. 209, 213, 221.
Gmelin: Geschichte der Chemie 2798 H, blz. 231.
Haller: Bibliotheca Botanica 1771, I, blz. 636; Bibi. Anatomica 1774, I,.
blz. 630; Bibl. Chirurgica 1 774, I, blz. 441.
Hendreich, Pandectae Brandenburgicae 1699, biz. 593.
Hoefer, Nouvelle biographie generale, Paris 1862, 6, blz. 186.
Kestner: Medicinisches Gelehrten-Lexicon, 1740, biz. ns.
Kopf: Die Alchemie 1886, II, biz. 341.
LeuPold Jacob: Prodomus Bibliothecae metallicae 1732, biz. 3o.
Manget: Bibliotheca Scriptorum Medicormn, 1731, I, biz. 314.
Molhuizen Nienw Nederiandsch Biographisch Woordenboek onder redactit
van P. C. Molhuizen en P. J. Blok, 4• deel, Leiden 1918, blzz. i56-in.
Poggendorff: Biographisch-literarisches HandwOrterbuch, 1863, I, blz. 209.
Regt M. M. C.: Het geslacht van prof. BIancardus, Navorscher, r9o5,
55, biz. 96.
Roth-Scholtz: Bibliotheca chemica, 1727, biz. 29.
Schmieder- Geschichte der Alchemie 1832, blz. 462.
SPrengel: Geschichte der Arzneykunde 1827, IV, blz. 107, 390, 461, 566.
Stolle : Anleitrmg zur Histoire der medicmischen Gelehrheit 2731, biz. 333.,
Vander Aa A_ J.: Biographisch Woordenboek, Haarlem, 1854, 2, biz. 386.
Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-general's ofice.
f
United States
Army-Washington z881, II, biz. 127.
'Ocher C. G.: Alige.meines Gelehrten Lexicon, Leipzig 1750, I, blz. 1119.
Van Abkoude J. Naamregister of verzameling van Nederduytsche boeken
die sedert de Jaaren 1640 tot 2742 zyn uytgekomen, Leiden 2754; aanhangsel
2 aanhangsel 1750,. 3' aanhangsel 1 754, 4' aanhangsel 1756.
dela Rue: Gelett. Zeet.,
19, 20 en 567.
Kok: Vaderl. Woordenboek..
de Chalmot: Biogr. Woordenb.
van Kamj,en: Gesch. Nederl. Lett. en Wetensch., 2 blz. 49, 3 blz. 139Vander Boon, Ontleedk. van. den mensch, blz. 31 en zoo.
Sax: Onomasticon, V, blz. 242.
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dat Steven Blanckaert of Stephanus Blancardus te Middelburg_
in de straat de lange Delft den 24 October 1650 werd geboren.
bezocht de Latijnsche School te Middelburg, oefende zich
daarna bij een apotheker in de scheikunde en in de kruidkunde, en vertrok daarop naar de hoogeschool te Franeker,
waar hij den 18 December 1674 tot doctor in de wijsbegeerte
en in de geneeskunde promoveerde. Hij vestigde zich te Amsterdam als geneeskundige, verkreeg weldra een groote vermaardheid en liet een aantal werken over geneeskunde en verwante
wetenschappen verschijnen. Zijne zinspreuk was : Dominus.
j,rovidebit. (De Heer zal het voorzien) .
In de Duitsche vertaling (3) van het Nieuw-ligtende Praktyk
der medicynen en van de Verhandeling van de hedendaegze
Chymia worden de Nederlandsche verhandelingen van Blankaart (( von grosser Curiositat and Nutzbarkeit, dergleichen
niemahlen, so lange die Welt gestanden, an das Tagelicht ge-kommen ist » beschouwd ; Stephanus Blankaart wordt daarin
(( Weltberiihmt » genoemd.
Eloy (4) in zijn Dictionnaire historique de la Medecine
zegt van Etienne Blancard: (( ii est encore auteur de plusieursautres traites ecrits en Hollandais ; mais le peu de cas qu'on
en fait, m'oblige a les passer sous silence, pour dire qu'on
a recueilli ses principaux ouvrages en un volume in 4, qui a
ete imprime a Le'de en 1701,....». Als hij aldus het werk van
Blankaart beoordeelt, schijnt Eloy onder den invloed tian.
Goelicke (5) : (( Goelicke accuse Blancard de plagiat, et le charge
d'avoir gate, dans ses editions, la plupart des bonnes chases,
qu'il a tirees des anatomistes qui lui ont servi de guides. Il le
blame encore d'avoir publie taut d'ouvrages en langue vulgaire,
et d'avoir ainsi ouvert la porte du Sanctuaire de la medecineaux charlatans que ne se melent de cefte science que pour
en abuser. »
Na deze ongunstige opmerkingen, gaat verder Eloy met te
zeggen : « Que diroit Goelicke s'il vivoit maintenant? Temoin
de la fureur des auteurs qui n'ecrivent presque rien en medecine que dans leur langue maternelle, it auroit taus les jours.
occasion de s'ecrier avec Baglivi (6) : Scientiarum lingua romana esto. »
(3) Hannover 1697, 170o, 1708, 1718. Volgens C. G. JOcher (Allgemeines Gelehrten Lexicon, Leipzig 175o, vol. I, blz. 1119 werd de Duitsche vertaling der
werken van Stephanus Blancard gedaan door Joh. Langen, Joh. Chr. Rodach,
Joh. Pencern en anderen.
(4) Paris 1824, I, 131z. 352.
(3) Andreas Ottomar Goelicke, x67o of 1671 t 1 744, geneeskundige en professor te Halle, Duisburg en Frankfurt. Stieliter van de Selecta medica Francofurtensia, schreef hij in 2735 zijne Institutiones medicinae secundum principia
mechanico-organica reformatae, waarin hij op hevige wijze de iatromeehanische
school, namelijk de theorieen van Friedrich Hoffmann aanvalt.
(6) Baglivi, George, Italiaansche geneeskundige, Ragusa 1669 2707, aanhanger van de m•aarnemingsmethoden. Van hem verscheen te Leiden 1704, 1710..
1715, 1745, 2765: Opera omnia medico-practica.

— 456 —
En niettemin had veel vroeger de Heid (1) in zijn 't Nieuwverschenen in 1683, den naam van Blankaart bij deze van Silvius en Willis gebracht, namelijk als hij op
den titel van zijn bock schrijft : « vermeerdert met eenige nooten
en geleerde voorschriften van de Heeren Silvius, Willis, Blan:kaart, etc. » en in de voorrede : « nit de geleerde schriften
van de geneesheeren Silvius de le Boe, Willis, Berbette, Blankaart, Overkamp.... »
Heden zijn er menschen, ook onder de geleerdsten, die
zich tegen de verspreiding van de wetenschap verklaren, en
zelfs in hunne beoordeelingen beleedigend aanvallen. Als alleen in ons land een man als Julius Mac Lead, wiens weten.schappelijke ontwikkeling hem zoo ver had gebracht dat hij
uit de eenzijdigheid van de specialisatie kon geraken, om wetenschappelijk volledig te warden, als wij zoo een man in zijne
volksgeschriften en zijne volksvoordrachten de deur van de
-Sanctuaire wijd zien openslaan, dan komen wij tot een duidelijk begrip en Van den grooten arbeid van Blankaart en van
de woede van de mandarijnen van den tijd, die het democratiseeren van de wetenschap niet konden of niet wilden dulden.
Er Leven zulke mandarijnen in aantal in onzen tijd, die zich
in de ivoren torens van hun doctrinarisme opsluiten, wellicht
,,omdat zij vreezen dat hun geest en hunne kennis te vlug naar
waarde zou kunnen geschat worden.
De groote werkzaamheid van Stephanus Blankaart was
voor hem gee,n hinderpaal om zich aan de schoone kunsten te
wijden : hij beoefende de schilderkunst, de dichtkunst, alsook
het snijden in papier, eene liefhebberij van zijn tijd. Volgens
Regt zijn echter de kunstproeven, die hij heeft nagelaten, volgens onze tegenwoordige opvatting niet boven het zeer middelmatige, alhoewel Steven Blankaert door zijne tijdgenooten ook
als kunstenaar werd geroemd.
Blankaart huwde den 3 Maar t 1682 te Amsterdam met Isabella de Carpentier, geboren te Sliedrecht op 16 Februari 1644
en op 24 December 1730 overleden te Amsterdam, waar zij in
de Westerkerk werd begraven. Uit het huwelijk sproten twee
zonen : de jongste Nicolaus Casparus, geboren in 1684, overleed in 1688 aan de kinderpokken; als gevolg van dit sterfgeval schreef Blankaart in 1688 zijne verhandeling over de kinderpokken; de oudste zoon Willem Guilielmus Blancardus, werd
-.1igt des Apothekers

(7) A. de Heid was geneeskundige te Middelburg. Zijn boek wordt aldus
getiteld :
't Nieuw-ligt der Apothekers, of Nieuwe gronden en Pondamenten der
Artzeni- en chymise-bereiding. Nuttig Voor alle Apothekers en chirurgyns. Vermeerdert met eenige Nooten en geleerde voorschriften van de Heeren Silvius,
Willis, Blankaart, etc. Met een aanhangsel der Misslagen over de ArtzenijbereiAing, etc., Door A. de Heid, Med. Doctor. Desen vijfde Druk merkelijk vermeer-dert. t' Amsterdam, By Jan ten Hoorn, over het Oude Heere Logement, en
_Jan Bouman, in de Kalverstraat, Boekverkoopers, 1683. (Bibl. A. J. J. V.)
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in 1683 te Amsterdam geboren, studeerde te Utrecht waar hij
in 1703 tot doctor in de beide rechten promoveerde; van 1713
tot 1736 was hij raadsheer in de Kamer van Justitie der Stad
en Lande van Vianen, Ameide, enz.; hij overleed in 1748 te
Utrecht waar hij zich, na ontslag genomen te hebben van zijne
bediening, had gevestigd.
Stephanus Blankaart overleed den 23 Februari 1704 op
54 jarigen leeftijd te Amsterdam, waar hij in de Westerkerk
werd begraven, na een tamelijk kort leven, gansch aan de wetenschap en aan de kunst gewijd.

Portret van STEPH. BLANKAART
uit opera medwa, 174 4 , 17 X ii 0m.

Regt noemt van den geneeskundige vier gegraveerde portretten : 1° een borstbeeld met een Latijnsch onderschrift door
Lud. Smidts; het omschrift luidt : Steph. Blancardus, ph. et
med. doct. aet. XXXV ; Gouwe sculp., D. P. Plas pinxit ;
2° een navolging van het 1 e zonder opschrift; 3° een portret op
lateren leeftijd, Chr v. Hagen sculpt ; 4° hetzelfde met het opschrift Dominus providebit, de zinspreuk van Stephanus Blankaart.
De Opera medica, een uitgave te Utrecht in 1714, bevat
een portret met het onderschrift : Stephanus Blancardus P. et
Med. Doctor Aetat. L. D. v. dr. Plaats pinx., P. v. Gunst
ticulp . dat door Regt niet wordt genoemd, alhoewel het door
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den zelfden kunstenaar D. van der Plaats werd vervaardigd.
In zijne genealogische mededeeling, schrijft Regt den ge-slachtsnaam Blanckaert; daar hij een bundel met oorspronkeiijke stukken heeft bewerkt, moeten wij met hem aannemen
dat Steven Blanckaert wel de schrijfwijze is van den naam..
Uit de boeken van den geneeskundige blijkt echter dat die
schrijfwijze werd gewijzigd : in de Nederlansche werken die
ik in de gelegenheid was te onderzoeken, vond ik van Steven
Blankaert niets; wet vond ik _ zelden S. Blankaard zooals in
eene uitgave van 1703 te Amsterdam bij ten Hoorn; ook Stephanus Blanckaardt in uitgaven uit 1678 en 1680 te Amsterdam bij ten Hoorn; in de meeste gevallen echter StePh. Blankaart, namelijk in de uitgaven te Amsterdam bij ten Hoorn in
1678, 1680, 1683, 1684, 1685, 1691, 1696, 1698 en 1714, ook te
Amsterdam bij Sweerts in 1684, te 's Gravenhage bij Hagen.
in 1686, te Amsterdam bij Swart en bij Lavoje in 1729, te Rotterdam bij Kentlink in 1735, en eindelijk alhier te Gent bij,
Colier in 1792.
Uit zuiver bibliographisch oogpunt geef ik aldus de voorkeur aan de schrijfwijze StePhanus Blankaart (8), zooals deze
in de meeste gevallen in de Nederlandsche boeken van den
schrijver voorkomt.

***

De bibliographische lijsten der werken van Stephanus,
Blankaart zijn gewoonlijk onvolledig en geven op menige plaatsen Been dagteekening op.
In het Nederlandsch biograPhisch woordenboek geeft
Regt eene lijst van werken in chronologische volgorde (R); ik
heb aan de aanteekeningen van deze lijst, wat ik in andere
oorkonden heb kunnen vinden, bijgevoegd, namelijk in de
woordenboeken van Vander Aa (V), van Eloy (E) en van Hoefer (H), alsook in den catalogus van het British Museum (B),
in den Index-Catalogue of het Surgeon-General's office Washington (W), in de Catalogue de la Bibliotheque nationale de
Paris (P), in den naamregister van Abkoude (A), en in den
Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den
vroegsten tijd tot op heden uitgegeven door Martinus Nijhoff
t911 (N); ook vond ik eenige aanteekeningen in de Catalogue'
des Renseignements der Gentsche Hoogeschoolbibliotheek (G).
De circulatione sanguinis (in Anatomia practica) : R Amsterdam.
1676 ; V 1676 ; F 1676 ; H 1676 ; niet vermeld door B en A; N 1688.
Nieuwe hervormde anatomie : R Amsterdam 1678 ; V 1678 ; E 1686,
Latijnsch 1695, Duitsch 1691; H 1686, Latijnsch 1695, Duitsch 1691
(8) Hoefer (Nouv. biographic gener., Paris, Didot, 1862, 6, biz. 186) spreekt
van Etienne Blancard en voor den vader van Nicolas Blancard of Blankaert.
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1688 Leiden; A 1678 Amsterdam (1 g. 8 st.) , 1679 Amsterdam ; W
1686 Amsterdam; W Latijnsch 1687 en 1688 Leiden; P Latijnsch 1687
en 1695 Leiden; G Latijnsch 1687 Leiden in de Leidsche Bibliotheek;
P 1718 Magdeburg, 1756 Leiden, 1777 en 1832 Leipzig ; Latijnsch 1695
Leiden, met de Balsamatione.
Lexicon medicum R 1679 Amsterdam, 1683 Jena, 1690, 1702, 1717,
1735 en 1756 Leiden, 1705 Frankfurt, 1758 Magdeburg, 1754 Leuven,
1708, 1715 en 1726 Londen; V zelfde aanteekeningen als R; E 1679
Amsterdam, 1683 Jena, 1690, 1702, 1717 en 1735 Leiden, 1705 Frankfurt,
1748 Magdeburg, 1754 Leuven, Engelsch 1715 Londen ; H 1679 Amsterdam, 1754 Leuven, Enge1sch 1708 en 1726 Londen; B Engelsch 2" uitgave 1693 Londen, 1702 Leiden, Engelsch 4 e uitgave 1702 Londen,
1739 en 1748 Magdeburg, 1832 Leipzig; niet vermeld in A; W 1739
Magdeburg, 1777 en 1832 Leipzig; P 1679 Amsterdam, 1690, 1702 en
1717 Leiden; Engelsche uitgave te London 1684 (W) en 1715 (P) ;
P Duitsch 1788 Wien; N 1679 Amsterdam, 1717, 1756.
Hollands Jaarregister : R 1680 Amsterdam; V 1680; E 1680,
Duitsch 1690 Leipzig; A 1680 (1 g. 10 st.) 2 of 3 deelen ; niet vermeld
in H en B.
Collectanea medico-physica, met De Zodiac() medico-physico : R
1680 en 1688 Amsterdam; V 1680 en 1688; H 1680 tot 1688; niet vermeld
in E, B en A.
Van Hollands jaarregister en Collectanea medico-physica maakt
Regt twee afzonderlijke werken. De Collectanea medico-physica oft
Hollands Jaar-register der genees- en natuurkundige aanmerkingen van
gantsch Europa verscheen voor het l e deel te Amsterdam 1680; het
deel 2-3 voor de jaren 1681 en 1682 zag het licht te Amsterdam in
1683; het laatste 4e deel voor de jaren 1683 tot 1686 verscheen te
Amsterdam in 1688 (W) ; de deelen 1680 en 1683 bevinden zich te
Leiden (G) ; P 1680 tot 1688 Amsterdam; N 1680 tot 1688 Amsterdam.
licht der Apothekeren R 1683 Amsterdam; V 1683; A 1683
Amsterdam; niet vermeld in E, H, B.
Verhandeling van de scheurbuik : R 1684 Amsterdam ; V 1684 ;
B 1684 Amsterdam, Duitsch 1690 Leipzig, 1693, 1704; A 1684 Amsterdam (18 st.) ; niet vermeld in H en B; W Duitsch 1690 en 1693
Leipzig; N 1684, 1696 Amsterdam.
Van de podagra en vliegende jigt : R 1684 Amsterdam; V 1684;
B Duitsch 1690 Leipzig; A 1684 Amsterdam (18 st.) ; niet genoemd
H; P 1684 Amsterdam; W Duitsch 1690 en 1692 Leipzig; N 1684
Amsterdam.
Pharmacie en chymie : R 1686 Amsterdam; A 1686 Amsterdam
(12 st.), 1786 Amsterdam (8 st.) ; niet genoemd door V, B, H en B.
Gebruik en misbruik van de thee : R 1686 Haag; V 1686; B Duitsch
1705 Hamburg; niet genoemd door E, H en A; G 1686 Amsterdam

in de Leidsche Bibliotheek, Duitsch 1705 Hamburg in de Leidsche
Bibliotheek.
Nederlandsche Herbarius : R zonder datum Amsterdam; V zonder
datum ; E 1698 ; B 1698 en 1714 Amsterdam ; A zonder datum Amsterdam; N 1714 Amsterdam 2e druk, 1698 Amsterdam.
Opvoedinge en ziekten der kinderen : E (9) 1688; V zonder datum ;

E 1684 Amsterdam ; A zonder datum (1 g.) ; niet genoemd door H;
W 1684 Amsterdam ; P 1684 Amsterdam ; B 1684 Amsterdam ; N 1684
Amsterdam.
Regt voegt daarbii: in het Fransch door G. Willis onder den titel
Traits de la Verole, Amsterdam 1688. Dit is aeker eene vergissing; Eloy noemt
die Fransche vertaling bli Venus belegerd en ontzet Amsterdam 1654, hetgeen
zeer wel aan te nemen is. ,
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Amsterdam, Duitsch 1690 Leipzig; A 1688 Amsterdam; niet genoemd
door E en H; P en G 1688 Amsterdam ; P Duitsch 1690 Leipzig ; N 1688
Amsterdam.
Pharmacopaea ad mentem neotericorum adornata : A 1688 Amsterdam ; V 1688 ; 1 1688, met de Fondamenta medicinae van Bontekoe (10) ;
H 1688 ; niet genoemd door B en A.
Anatomia practica Tationalis : R 1688 Amsterdam, Duitsch 1692
Hanover ; V 1688, Duitsch 1692 ; II 1688, Duitsch 1692; H 1688, Duitsch
1692 Hanover ; B 1688 Amsterdam ; niet genoemd in A; P 1688 Amsterdam; N 1688 Amsterdam.
Gasthuis der zieken : R 1690 Amsterdam ; V 1690 ; A 1690 Amsterdam (12 st.) ; niet genoemd door E, H en B.
Aanmerkingen over de chirurgie en Praktijk van P. Barbette : R
1694 Amsterdam ; V 1694 ; A 1694 Amsterdam, 1764 Amsterdam (8 g.) ;
niet genoemd in E, H en B.
Venus belegerd en ontzet of verhandeling van de pokken : R 1696
Amsterdam ; V 1696; E 1684 Amsterdam, Fransch 1688 Amsterdam (11) ,
Duitsch 1689 en 1693 Leipzig; B Fransch 1688 Amsterdam, Duitsch
1689 Leipzig, Engelsch 1690 London ; A 1685 Amsterdam (2 g.), 1696
Amsterdam (1 g.) ; niet genoemd door H ; W 1696 Amsterdam ; P en
W Fransch 1688 Amsterdam ; W Duitsch 1690 Leipzig ; G Duitsch 1689
Leipzig in de Leidsche Bibliotheek ; W noemt ook, zonder dagteekening : Nodige verhandeling van de Venusqualen ; N 1684 Amsterdam.
Herbarius Belgicus : R 1698 en 1710 Amsterdam ; V 1698; H 1698,
Nederlandsch 1690 ; niet genoemd door E, B, A.
Kortbondige spreuken van Hippocrates : R zonder datum Rotterdam ; V zonder datum ; A zonder datum Rotterdam (Kentlink 8 st.) '
niet genoemd door E, H en B; G 1792 ; N 1680 ? Amsterdam, 1714
Amsterdam 20 druk.
Verhandeling over de werking der medicamenten : R 1700 Amsterdam ; V 1700, 1703 ; B 1690 Amsterdam ; A 1709 en 1729 Amsterdam ;
niet genoemd door B en H; W Duitsch 1690 Leipzig ; N 1698 Amsterdam.
Institutiones chirurgicae : R 1701 Leiden ; V 1701 ; E 1701 ; H 1701;
niet genoemd in B en A.
Burgerlijke tafel : R zonder datum ; V zonder datum ; B Duitsch
1695 Frankfurt ; A zonder datum ; niet genoemd door B en H; G en P
1683 Amsterdam ; N 1683 Amsterdam.
Cartesiaansche Academie of Institutie der medicijnen : R 1702
Amsterdam ; V 1702 ; E 1683 en 1691 Amsterdam, Duitsch 1690 Leipzig,
1003 ; 1702 Amsterdam (18 st.) ; niet genoemd door H en B ; W 1691
Amsterdam ; P 1683 Amsterdam ; G 1683 Amsterdam in de Leidsche
Bibliotheek.
Konstkamer der chirurgie : R 1702 Amsterdam ; V 1702 ; B Duitsch
1690 Hanover ; A 1729 Amsterdam (1 g. 4 st.) ; niet genoemd door E
en H; W 1680 en 1716 Amsterdam ; P 1685 Amsterdam ; N 1680 Amsterdam.
Verhandeling van de leger- en scheepsziekten : R 1703 Amsterdam ;
V 1703 ; B 1703 Amsterdam ; A 1703 Amsterdam (8 st.) ; niet genoemd
door E en H ; G 1703 Amsterdam in de Leidsche Bibliotheek ; N 1703
Amsterdam.
•

(io) Bontekoe, eigenlijk Decker Cornelis, geboren te Alkmaar in 1647, te
Berlijn in 1685 overleden, doctor in de geneeskunde. Bene verzameling zijner
werken verscheen te Amsterdam in 1689.
(u) Eloy zest op deze plaats van zijn woordenboek : i Il y pretend prouver
que les maux veneriens sont de plus ancienne date qu'on le croit communement.
Suivant lui, ce n'est point dans les Indes occidentales que nous avons ete
prendre cette maladie, mais c'est nous qui l'avons port& dans ces vastes regions,
par le moyen d'un negre, qui l'avoit contractee au siege de Naples. L'auteur a
tire cette fable des ecrits de Van Helmont. v
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De Hedendaagsche chymie : R 1703 Amsterdam ; V 1703; A 1730
Rotterdam (7 e druk Kentlink 1 g. 4 st.) ; niet genoemd door U, H en
B ; P Duitsch 1697 Hannover.
Opera medica theoretica, practica et chirurgica : R 1701 Leiden;
V 1701; I 1701; H 1701; B 1701, 1704 Utrecht ; niet genoemd door A ;
AV 1701 Leiden; P 1701 Leiden; G 1714 Utrecht in de Leidsche Bibliotheek.

De lijst van Regt vermeldt niet :
Praxeos medicae idea nova : alleen genoemd in B 1685 Amsterdam;
P 1685 Amsterdam.
Nieuw ligtende Praktyk der Medicinen : B, 1690 Amsterdam ; A 1726
Rotterdam (Kentlink, 1 g. 5 st.) ; Eloy noemt Collegie over de practyc
der Medicyne, Amster dam 1690 ; P 1685 Amsterdam ; N 1678, 1690
Amsterdam, 1735 Rotterdam, 7 e druk.
Lucianus werken : G 1679 Amsterdam in de Leidsche Bibliotheek.

Het British Museum bezit (7421 as 15 en 7421 a 11)
twee exemplaren van een Duitsche vertaling van een werk dat
ik nergens vermeld vind :
S. Blancardi... neue und besondere Manier alle verstorbene COrper... der Gestalt zu balsarniren... auss Holland : in unser MutterSprach iibersetzt von G. A. M., 104 blzz., Hannover und Wolffenbattel,
1690. Ibid. 96 blzz., 1705.
Stephen Blankaart heeft aan. de Nederlandsche vertaling
van een belangrijk bock van Carlo Lancillotti medegewerkt
de titel van deze vertaling is :
De brandende Salamander, ofte ontleedinge der Chymicale Stoffen : zijnde een Weg-wijzer, oft Institutie om sich in alle operatien
der Schey-konst to Oeffenen. Item en ontwaakten Chymist, met een
Bijvoegsel van de verkiesinge des Vitriols : Uytgegeven door Carel
Lancilot (12) medicus en Chymicus : uit het Italiaans vertaalt Door
Jacob Leeuw. Verciert met Nooten van S. B. M. D. t'Amsterdam.
By Johannis ten Hoorn, Boekverkooper over 't oude Heeren Logement,
1680. [Voorreden + 286 + 40 blzz. + register, Bibl. A. J. J. V.]

De vertaler Jacob Leeuw vermeldt, in de voorrede, dat de
notulen van de hand van Stephanus Blancard M. Dr. zijn. In
het bock vond ik aanteekeningen op blz. 87 over tartarum
emeticum, blz. 107 over zulphur vitrioli, blz. 139 over antimoniumbloemen, biz. 161 over kwikzilver.
De figuren die de toestellen voorstellen, en de rangschikking der scheikundige bewerkingen gelijken gansch op deze die
in De Nieuvve Hedendaagsche stofscheiding ofte chymia werden gepubliceerd. In de Brandende Salamander staan de 4 platen met de 4 bladzijden verklaringen en de rangschikkingsta(12) Tot nu toe vond ik over Lancillotti Carlo zeer weinig. Het British
Museum bezit De Brandende Salamander, Amsterdam 168o, — Der brennende
Salamander, Frankfort A. M. 1681, — Farmaceutica Antimoniale, Modena /683,
Farmaceutica Mercuriale, Modena 1683, — Nuova Guida alla Chimica, Venetia
1681, — Vaglio chimico, Venetia 1682.
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bel onder den naam van Maffei van de chymie vooraan, voor
blz. 1 van het werk, terwiji zij in de Hedendaagsche chymia in
den tekst geplaatst werden. Verder beschrijft Illankaart in een
bijzonder hoofdstuk de instrumenten die op de platen zijn geteekend; in de Brandende Salamander vindt men daarover geen
beschrij ving. Daarom denk ik dat de platen met de figurers
wel van Blankaart zijn, die ze met zijne aanteekeningen in de
Salamander heeft gebracht.
Uit mijn bibliographische onderzoekingen blijkt dat de.
lijst van Regt in het Nederlandsch, biographisch W oordenboek
onvolledig is en onnauwkeurigheden bevat; in deze mededeeling wensch ik vooral op te geven wat ik tot nu over de werken van Blankaart, naar de oorspronkelijke stukken zelf heb
kunnen verzamelen.
Over het algemeen bestaat geen beschrijving van oude
werken over de natuurkundige en geneeskundige wetenschappen, of wel zijn de bestaande beschrijvingen onnauwkeurig en
onvolledig. 1k meen daarom nuttig werk te verrichten met over
de werken van Blankaart eene bibliographische studie te maken, in dezelfde richting als mijne vorige mededeelingen over
de ontdekkingen van . Antoni van Leeuwenhoek. Mijne bijdrage
is stellig onvolledig, zij kan echter aanleiding geven tot verdere inlichtingen en aanvullingen; die bijdrage heeft ook voor
Joel te bewijzen welk nut eene documentatie, uitsluitelijk met
de oorspronkelijke werken uitgevoerd, leveren kan, ook op het
gebied der natuurlijke en geneeskundige wetenschappen. 1k
wensch zulke documentatie, vooral voor de Nederlandsche uitgaven, met den tijd te kunnen bijeen brengen. Op deze wijze
zal een nieuw bewijs geleverd warden van de prachtige ontwikkeling en den merkwaardigen bloei welke de wetenschappen in de Nederlandsche taal in de vorige eeuwen bereikt hadden.
Tot nu toe was ik in de gelegenheid de volgende werken
van Stephanus Blankaart te lezen en te onderzoeken :
Nieuw lichtende praktyk der Medicynen, 1678, 1680, 1685, 1696, 1735.
De nieuwe Hedendaagsche Stof-Scheiding, 1678, 1680, 1685, 1696.
De Nieuwe Nederlandsche Apothekers-winkel, 1680.
Alle de Werken van Lucianus, 1679.
De borgerlyke tafel, 1683.
Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen, 1684.
Verhandelinge van het Podagra en Vliegende Jicht, 1684.
Gebruik en misbruik van de thee, 1686.
Anatomia practica rationalis, 1688.
Tractatus novus de circulation sanguinis, 1688.
De kartesiaanse Academie, 1691.
Den Nederlandschen Herbarius, 1698, 1714.
Een nette verhandeling van de Legerziekten, 1703.
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0 Opera medica, theoretica, practica en chirurgica, 1814.
Nieuwe Konstkamer der chirurgie, 1729.
Nodige verhandeling van de Venusqualen ofte Pokken, 1729.
Verhandeling van de operatien, 1729.
Lexicon medicum renovatum, 1735, 1754.
Aphorismen of kortbondige spreu-ken van Hippocrates, 1792.

***
[1678 Blankaart]. Nieuw lichtende praktyk der Medicynen, gefondeert op de gronden van de deftighste Autheuren deses tijdts : Nevens
,de hedendaagse Chymia, als ook de Nederlantsche Apothekers winkel;
Rijkelijk met ini4ntse genees-middelen voorsien : Door Steph : Blankaart,
medicijne Doctor, en practizijn binnen Amsterdam.
t'Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn, Boekverkooper, over het
Oude Heere Logement, Anno 1678. (Voorrede, 260 blzz. + register,
titelprent 9.5 x 15.1 cm., Bibl. Univ. Gent med. 2862).

De titelprent, de opdracht aan Vorst Henrik Casimier gedagteekend « Amsterdam uit mijn studeerkamer den 26 may
1678 », de voorrede tot den lezer, en het gelegenheidsgedicht
bij het verschijnen van het boek in 1678 door J. v. Dueren,
zijn dezelfde als in de 2' uitgave, buiten een klein verschil op
het erode van de voorrede.
Het werk zelf is verdeeld in 65 hoofdstukken, zonder an-dere bijzondere verdeeling; evenals in de 26 uitgave.
Het exemplaar van de Gentsche Universiteit is onvolledig
,en bevat de op den titel aangekondigde Hedendaagse Chymia.
niet. Het exemplaar van de Chymia in dezelfde Bibliotheek
Phys. 158a, van 1678, zelfde uitgever als de Praktyk, is afgezonderd en behoorde wellicht vroeger tot het exemplaar dat wij
hier bestudeeren.
[1678 Blankaart]. Nieuwe Hedendaagsche Stof-scheiding ofte
'Chymia, LT it vermaarde Autheuren, en eygen ondervindingh, in de
Nederduitsche taal, by een gebracht, door Stephanus Blanckaardt, Medicus en Practicus. t'Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn, Boekverkooper, tegen over het Oude Heere Logement, Anno 1678. (83
blzz. + register, 9.5 x 15 cm., Bibl. Univ. Gent Phys. 158 a).

Het boekje met het opschrift « Kort en goet » begint met
'een toe-eigening aan Matthaeus Verberg, Apotheker en Liefhebber der Schei-Konst, tot Goes, Johan van der Poll, Med.
Doctor en voornaam Apotheker tot Amsterdam, Philippus Kuilaart, Apotheker to Amsterdam, Willem Millant en Augustinus
Reinalda, beide Chirurgijns tot Leeuwaarden; die toe-eigening
is gedagteekend 20 Febr. 1678.
Buiten de beschrijving van de geesten, olien, poeders, enz.
bevat het werk als l e hoofdstuk inlichtingen over d'e nieuive
hedendaagsche Stofscheiding ofte Chymia begrepen in 67 artikelen. De Chymia wordt verdeeld in 1) Ontdoeninge, waar-door een natuurlijk samengesteld lichaam in zijn 5 hoofdbe-
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geest, zwavel, zout, water en aarde, — en 2) t' Samenvoeginge
of Stremminge welke de zachte en vochtige lichamen tot vasten
vorm brengt, hetgeen geschiedt door uitrooking, koken, kristaliseeren, of toevoeging van vaste stoffen.
Sshrijver geeft van de hoofdbestanddeelen de volgende bepalingen. :
« De geest is de vlugtigste selfstandigheit, boven d'andere
Hooftstoffen, en schijnt een gedeelte van de Hemelse stof-fe te zyn, opdat de se in yeder ding soude zijn als een werktuig om het selfde te doen leven, bewegen en gevoelen.
De swavel is wat dikker dan de geest, en daarom soo
vlughtigh niet om dat hij van de andere hoofdstoffen beter beknevelt wort.
Het sout is vaster dan de geest en swavel, daarom vervliegt sy so licht niet, maakt de lichamen dicht, swaar, vast en
duursaam.
Het water is de bekwaamste setel voor de geest en swavel,,
en als een middel om de selve onderlingh, en ook met het sout
te doen -vereenigen.
De aarde, gelijk 't water in de vloejende, vervult de ruimte
tusschen de andere hooftstoffen, en belet dat se den anderen
niet konnen raken. »
Daarna wordt de bepaling gegeven van de gewone chemische bewerkin.gen. : smelting, vluchtigheit, vloejing, ontdoening, kalkmaking, uittrekking, uitdrooging, opheffing, neerdrupping, verteeringe, verottinge, weiking, omlooping, gesting,
opgesting of opbruising, stremming.
Het 2' hoofdstuk handelt over de gedistilleerde wateren,
het 3e over de °lien, het 4' over tincturen en extracten, het
5e over balsems, de 6 e , 7', 8', 9' hoofdstukken over verscheidem
scheikundige producten zooals zwavel, ammoniakzout, antimoonverbindingen, vitriolen, kwikzilver- en lootherbindingen,
enz. met hunne genezende eigenschappen.
De 2' uitgave van 1680 geeft met meer inlichtingen een.
geheel andere indeeling van de bestudeerde stof.
[1680 Blankaart]. Nieuw lichtende Praktyk der Medicynen, Gefondeert op de gronden van de deftigste Autheuren deses tyds, en eigen.
ondervinding : Nevens de Hedendaagsche Chymia ; Als ook de Nederlandsche Apothekers Winkel, Rykelyk met Inlandse Genees-middelen
voorsien. Door Seph. Blankaart, Medicyne Doctor, en Practizyn binnen
Amsterdam. Tweede Druk, Vermeerdert en verbetert. t'Amsterdam, By
Johannes ten Hoorn, Boekverkooper, over het Oude Heeren Logement,
Anno 1680. (Voorrede + 398 blzz. + register, 99 blzz. + register,
46 blzz. + register, 9.8 x 15.7 cm., titelprent, Bibl. A. J. J. V.)
Het bock is aan Vorst Henrik Casimier Prince tot Nassauw
opgedragen, en bevat na cen voorrecle tot den lezer, een gele-

— 465 —
genheidsgedicht ter eere van den schrijver, van J. van Dueren,
Medicyne Doctor (13) :
Aan den Edelen Hoog-geleerden. Heer, De Heer Steph. Blankaart,
op zyn Boek, genaamt Nieuw-ligtende Prakty-k der Medicynen. By
zyn Ed. uitgegeven in 't Jaar 1678.
Hujus enim summis, pariter minimisque Libido est.
Wie Luyster, Glimp, en gloor, tot roem zyns Oirzgesinnen
Wil deftig tazzen op, verstaal zyn eel gemoed
Met een hartnekkigheid van onverkreugb're zinnen,
En zaag' nog weer, nog wind, nog ree van tegenspoed;
De Heemlen steetz de loon aan 't slooven vast zelfs reygen:
Men kan geen Luyster-kroon met laffigheyd verkreygen.
Wat deyzt den Oosterlin.g, op paarel-vaxt gesleepen ?
Wat schrikt een dolle moed, ten Oorlog afgeregt ?
Geen ramp ter Wereld niet, tot dat by heeft gegrepen
Het voorgemikte doel van Hart- en Ziel-geregt.
Een laf gemoed zal vaak, maar 't dapp're noit gaan weyken:De wakk're Dapperheyd met Zeegen-praal zal streyken.
.
Hoe ploegt ! hoe sweet een Menz ! om 't toppunt te bekommen_
Van Hoog-geleertheyd, die de Kroon iz van de Deugd;
Hy viert nog dag, nog nagt, nog 't leven, nog 't omkommen,
Tot dat zyn Ziel berend dit Pronk-zieraad der Jeugd :
Geen gout wort uyt de Meyn' gemeubelt zonder spitten;
Geleertheyd kan men niet door eydel wenz besitten.
Nadat HEER BLANICAART heeft zoo naam, als daad gekreegen,
Van Hoog-geleerde, ziet, daar blaakt in hem een Vyer
Van liefde tot 't GEMEEN, zyn ziel word doorgeregen
Een proef te smeden van zyn Hoog-geleerd bestyer.
De weysgeerheyd word steetz nit liefd' tot Aar verkooren:
Geen Menz word oyt voor zig, maar voor 't gemeen, gebooren.
Het puykste goet bestaet in mededeelzaamheeden,
En daarom iz het goet, om at 't word meedgedeelt.
Wat baat de hel're zon met all' haar glinsterheeden,
Indien ze onze niet bestraalt ? Wat baat de Speyz verheelt ?
Geen Hoog-doorlufte gave is om haar zelfz gegeven:
. Het beste Schepzel leeft orn voor een Aar te leeven.
Dit deed' 't vol-herzend Hooft aan 't Boeken maaken zetten,
Zoo wel tot eygen gloor, als tot een Anderz nut,
De regelz van dit Schrift zyn zoo veel staale Wetten
Voor een doorzulten Artz tot zyner gronden stut.
Waar zig ecn Baake op doet, daar kan men veylig zeylen:
De Noord-ster is een wet, om niet in Zee te feylen.
Ziet hier de kunst 01) 't hoogst betullebant met reeden
En heusche Ervarentheyd, zeer pragtig opgedist
Van een doorlettert Geest, tot Hayl van Staat en Steeden,
En dompelt uit het geen nog Griek, nog Romer wist.
Zeer glimprig moet by zyn die d'Ouden zal verduyst'ren:
De Kunst en laat zig niet aan deze, of geen verkluyst'rcn.
Wevk Griekenland, weyk Room, weyk leeg- en hoog-Germanjer
Voor dit voltooyde Breyn ; want 't Schoeyt op hooger leest.
Dan Engelzman of Frank, of d'weys-beroemde Spanjer
En 't sluykt de kroon van all' door zyn hoog-luften Geest.
(13) Uit de voorrede van de APothekerswinkel leeren wig dat Johan van
Dueren g S. S. T. Cand., Philos. en Medicyne Doctor en Regeerend Scheepen tot
Gorcum ) was.
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,Wie Heiden overmant, moet Helden-daaden stigtgen:
De Heiden worden steetz belauwert met eer-pligten.
Dit Boek, Heer BLANKAART, zal de kopere Pyramieden
Uyt duuren van Euroop : want 't krielt van weyzgeerheyd,
De tyd, hoe bitzig zelfs, om dit de Dood te bieden,
Is kraftelooz, schoon dat het Staal en Marmer sleyt.
De zuyvre weyzheyd praalt met onverwinlykheeden:
De weyzgeerheyd uytdaagt dez tytz onzinnigheeden
De Faam draag BLANKAARZ, roem door 't drift der swifte Wolken :
De weyde Weereld waag van zoo een kloek verstant,
Die als een ander Zon bestraalt de Zeven Volken,
Men beyt'le hem uyt in 't gout, tot pragt van Nederland.
De tijd zal eer Naar zelfz, dan ware weyzgeerz delgen:
De Dood kan 't leven dus den Wyze noyt ontwelgen.
J. V. DUEREN, Medicyne Doctor.

De titelprent stelt het bezoek van den geneeskundige voor
in eene kamer waar een zieke te bed ligt, en twee andere zieken
in leunstoelen zitten ; boven de prent tref c men twee kleine
voorstellingen aan van een apothekerswinkel en van een laboratorium ; boN7en de prent lees men : « Nieuwlichtende practyck
der Medicynen, Nevens de Hedendagse Chymia. Als Oock de
Nederlantse Apotekerswinkel door S. Blankaart M. D. » onder:
(( T'Amsterdam, bij Jan Claesz. ten Hoorn, Boeck-verkooper
Over het Oude Heere Logement, An-no c I -3 I
LXXX. »
Zooals de titel het zegt, bevat het werk feitelijk drie deelen,
gansch afzonderlijk van elkander geschreven.
Het eerste deel is de Nieww-lichtende praktyk der Medicynen verdeeld in drie boeken : (( Het Eerste Boek. Begrijpende
-de siekten die Mannen, Vrouwen en Kinderen gemeen zijn »
(blzz. 1-316) met 72 hoofdstukken ; — het « II Boek, sprekende van de ziekten die de vrouwen alleen gemeen zijn » (blzz.
317-374) , met 25 hoofdstukken ; het « Derde bock, handelende
van de kinder-ziekten » (blzz. 375-398) met 16 hoofdstukken.
De 3 boeken geven een overzicht der gekende ziekten, met de
bepaling, de oorzaken, de voorzegging, de genezingsmiddelen ; het laatste hoofdstuk van boek I is een brief van Jacobus
Verberg (14) , Doctor in de geneeskunde, gedagteekend Goes
31 Januari 1680, aan zijn neef Blankaart over eenige zeldzame
ondervindingen.
De l e uitgave der « Nieuw lichtende Praktyk der Medicynen » verscheen slechts 2 jaren vroeger, zooals hooger werd
gezien.
Het 2' deel is :
[1680 Blankaart]. De Nieuwe Hedendaagsche Stof-scheiding, ofte
Chymia, uit vermaarde Autheuren, en eigen ondervinding, in de Nederduitsche Taal, by een gebragt door Stephanus Blankaart, Medicyne
( 1 4) Jacobus Verberg, neef van Blankaart, moet wellicht de broeder van
Matthmus Verberg, apotheker te Goes aan wien de Chymia wordt opgedragen.
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Doctor en Practizyn, tot Amsterdam. Den tweeden Druk merkelyk vermeerdert en verbetert.

Deze 2' uitgave, — de eerste is van 1678 met 83 blzz. en
.9 hoofdstukken — bedraagt 99 blzz. en 23 hoofdstukken, en
wordt aan dezelfde personen opgedragen als doze van de le
uitgave, min Aug. Reinalda. Zonderling is dat de toeeigening
de dagteekening 1688 draagt.
De indeeling verschilc gansch van de l e uitgave en is als
volgt : 1 bepalingen, 2 chymische werken, 3 instrumenten (15) ,
-4 goud en bereidingen, 5 zilver, 6 ijzer, 7 koper, 8 lood, 9 tin,
10 quikzilver, 11 vermilioen, 12 antimonie, 13 gemeen zout,
14 salpeter, 15 aluin, 16 armoniak-zout, 17 vitriool, 18 swavel,
19 barn-seen, 20 gesteenten en voor eerst het koral, 21 bereidingen uit deelen van dieren, 22 de wassende dingen en voor
.eerst de Wyngaart, 23 gedistilleerde wateren.
Zanderling is het dat in het Nieuw Nederlandsche biogra,phisch woordenboek op Blanckaert in de werkenlijst de
Praktyk der Medicynen niet eens vermeld wordt, alhoewel van
dit boek -verscheidene uitgaven in het licht werken gegeven.
De Nieuw Stof-scheiding worth genoemd in den Catalogus
van Nijhoff (1911, IX, blz. 60) , als verschenen te Amsterdam
in 1678 bij ten Hoorn.
Het derde deel,
[1680 Blankaart j. De Nieuwe Nederlandsche Apothekers-Winkel,
L'Eenemaal gestoffeert met Inlandsche Geneesmiddelen, in welke klaarlyk getoont werd, dat wy niet genoodzaakt zijn, andere uit verre Gewesten te halen. t' Samen gestelt, door Stephanus Blankaart, Medicyne
Doctor, en Practizyn, tot Amsterdam .

is aan Johan van Dueren, geneeskundige en schepen te Gorcum,
die de gelegenheidsverzen aan het begin van de Praktyk heeft
geschreven, opgedragen; de opdracht is van 16 Maart 1678. Het
doel van bet werkje (46 blzz. bladwijzer), in 13 afdeelingen
verdeeld, is het gebruik van inheemsche voortbrengselen te doen
kennen, en aldus een toestand te scheppen « dat wij nu gantsch
niet van nooden hebben eenige andere uit verre gewesten te
halen. » Buiten de opgave der producten en der bereidingen,
bevat het boekje 4 geteekende platen (16) met de figuren van
allerlei distilleertoestellen. De afdeelingen zijn : I geneesmiddelen die men altijd in 't gebruik zal houden, II wateren en
azijnen, III syropen, honig en gelei, IV confituren en conserven, V electuarien, VI tegengiften en opiaten, VII (foutief III)
(15) De besehrijving van de toestcllen steunt op de platen die in het
geeft
volgend boekje Apothekers-Winkel foutief geplaatst zijn. Die beschrijvin g
43ok
de
beteekenis der symbolen die rond de platen de figuren omlijsten
,
(i6) Deze platen behooren tot het boekje Cli ymia en worden daar toegelicht.
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poederen, VIII koekjes, IX pillen, X uitgeperste olien, XI
unguenten, XII pleisters, XIII chymische preparatien.
Van de Apothekers-winkel noemt Nijhoff's Catalogus,
(VII, blz. 94) een uitgave in 1678, te Amsterdam bij ten Hoorn.
[1685 Blankaart]. Nieuw ligtende Praktyk der Medicynen, waar
in getoont werd, dat alle ziekten een verdiktheid des bloeds en sappen
zijn, en alleen uit suur en slym voortkomen. Hier nevens een verhandelinge van de Hedendaagse Chymie, In welke over des selfs bereidingen naukeurig geredeneert werd. Door Steph. Blankaart, MedicyneDoctor en Practizyn binnen Amsterdam. Desen derden druk merkelyk
vermeerdert en verbeetert. t' Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het Oude Heeren Logement, Anno 1685. (Voorrede,
516 blzz. + register + 138 blzz. + register, 9.2 x 15.6 cm., Bibl.
A. J. J. V.)
Het exemplaar dat ik thans onderzoek bev at noch titelprent, noch gelegenheidsverzen, zooals in de 2' uitgave. De
Apothekerswinkel ontbreekt hier ook. De stof is meer uitgebreid, zooals alleen reeds het getal blzz. laat veronderstellen.
De « Nieuw-ligtende praktyk der Medicynen. Steunende
meest op de fondamenten van Cartesius (17) en het Alcali en
Acidum » bevat ook drie boeken, het 1' met 71 hoofdstukken
met de beschrijving der gekende ziekten en hare behandeling,
(blzz. 1-314), het 2' over vrouwenziekten (blzz. 315-373) met
25 hoofdstukken, het 3e over kinderziekten (blzz. 374-516) met
26 hoofdstukken. Vooral is hier dus het gedeelte over kinderziekten handelende veel meer uitgebreid, terwijl de 2 eerste boeken bijna onveranderd gebleven zijn. Van belang is het dat Blankaart er op aandringt dat het de plicht is eener moeder hare
kinderen zelf te voeden : « De moeders sijn ook van regts wegen
gehouden hare kinderen selfs te suigen, wanneer se dat selfs kon-nen doen. )) (biz. 375). Wij hebben de gewoonte te veel te meenen dat dit begrip zeer modern is, en Blankaart spreekt het zeer
duidelijk uit in het jaar 1685, dus 239 jaren geleden.
Het ..2e deel heet
[1685 Blankaart]. De Nieuwe Hedensdaagse Stof-Scheiding oft
Chymia. Volgens de gronden van Cartesius, en dit van het Alcali en
Acidum gestelt, door Stephanus Blankaart, Ph. en Med. Doctor,
en bevat evenals bij de 2' uitgave 23 hoofdstukken. De stof
is echter wat meer uitgebreid ; het 2e hoofdstuk bevat namelijk de theorie van het zuur en van het alkali : het zuur
is de oorzaak van de gistingen en opbruisingen ; het zuuren het alkali geven te samen aanleiding tot de zouten
(blz. 12) : « Behalven deze enkele souten, zijnder veel gemen-(17) Descartes Rene, La Haye (Touraine) r596 -1- Stockholm 16,0
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Benz. Welke alle uit een Acidum en Alcali bestaan... ».
De beschrijving der toestellen en de 4 platen met figuren
ontbreken hier.
In een « Nareden aan de Liefhebbers van de chymie en
waare Phurmacie » spreekt Blankaart zich uit over de noodwendigheid van het opstellen eener nieuwe pharmacopee, omdat « het gemeene dispensatorium oft Pharmacopaea niet en is
op het aldernauwkeurigste geschreven, sijnde een vergaderinge
van allerlei oude lappen en vodden, die ik hier niet sal wederleggen, dewyl sulx andere voor my gedaan hebben... » Schrijver behoort dus tot deze vooruitstrevende menschen die met
moeite, doch met geduld, voor verbeteringen strijden. De narede
geeft vooral inlichtingen over hetgeen zou moeten gedaan
worden bij het opstellen eener nieuwe pharmacopee, en over
het belang van het academisch diploma om het gevaar der
kwakzalvers tegen te werken.
[1696 Illankaart]. Nieuw-ligtende Praktyk der Medicinen, Waar
in getoond werd, dat alle ziekten een verdiktheid des bloeds en sappen
zyn, en alleen uit suur, sout, en slym voortkomen. Hier nevens een
verhandeling van de hedendaagze Chymie, In welke over des selfs
bereidingen nauwkeurig geredeneert werd. Door Stephanus Blankaart,
Medicine Doctor en Practizyn binnen Amsterdam. Den vyfden Druk
merkelyk vermeerdert en verbetert. t' Amsterdam, by Jan ten Hoorn,
Boekverkooper over 't Oude Heeren Logement. 1696. (512 blzz. +
register + 126 blzz. + register, 9 x 15.6 cm., Bibl. A. J. J. V., Bibl.
Univ. Gent A 14213) .
Het boek verschilt weinig van de 3e uitgave van 1685. Het,
bevat dezelfde titelprent met den volgenden tekst : « Nieuwlichtende practyck der Medicynen, nevens de hedendagsche
Chymia meest op de gronden van Cartesius en die van het
alcali en acidum gefondeert door S. Blankaart M. Dr. » met
de dagteekening 1796. Schrijver klaagt in de voorrede over
aanvallen, namelijk van een zekeren doctor Baggaart te Middelburg; « maar laat » zegt schr., « dese lieve man eerst myri
gronden beter verstaan, of een myner minste leerlingen zal
bequaam syn, syn gansche werk te kraken... »
Het boek bevat eerst de Nieuw ligtende Praktyk der Medicine, en dan [1696 Blankaart] De nieuw Hedendaagse StofScheiding oft Chymia. Volgens de gronden van Cartesius, en
die van het Alcali en 't Acidum (126 blzz.) .
[1735 Blankaart]. Nieuw-ligtende Praktyk der medicynen, waar in
getoond werd, dat alle ziektens een verdiktheit des bloedsen sappen
zyn, en alleen uit zuur, zout, en slym voortkomen. Nevens een verhandeling van de hedendaagze Chymie, in welke over deszelfs bereidingen nauwkeurig geredeneert werd. door Stephanus Blankaart, in
zyn levee Medicine doctor, en practizyn binnen Amsterdam. De zeven-
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de druk merkelyk verbetert en nagezien. Te Rotterdam, bij HermanusKentlink, Boekverk6oDer agter 't Stadhuis. 1735. (Voorrede + register
+ 512 blzz., 10,5 x 16.5 cm., Bibl. Univ. Gent Med. 2886).

De titelprent is de zelfde als in de vorige uitgaven ; alleen
bovenaan is de tekst aldus gewijzigd : Nieuwlichtende Practyck der Medicynen, nevens de Hedendaagse Chymia, meest
op de gronden van Cartesius en die van het alcali en acidum
gefondeert door S. Blankaart M. Dr. D
Het boek, dat alhoewel de titel dit aankondigt, bevat deHedendaagze Chymia niet. Het is verdeeld als volgt :
l e Boek begrypende de siekten die Mannen, Vrouwen en_
Kinderen gemeen zijn : blzz. 1-314 met 71 hoofstukken.
2e Bock sprekende in 't kart van de ziekten die de Vrouwen alleen gemeen zijn : blzz. 315-370 met 25 hoofdstukken.
3e Boek handelende van de ziekten die de kinderen alleen
onderworpen zijn : blzz. 371-512 met 26 hoofdstukken.
Er is aldus bijna geen verschil tusschen deze 7' uitgave en.
de 3' van 1685.
Het Nieuw lichtende praktyk der Medicynen, en de twee
aanhangsels De Nieuwe Hedendaagsche Stofscheiding ofte
Chymia en de Nieuwe Nederlandsche APothekers-winkel zijn
drie belangrijke werken waarvan, zonderling genoeg, Regt in
het BiograPhisch Woordenboek geen melding maakt; Vander
Aa, noch Eloy, noch Hoefer spreken er evenmin van. Alleen
vind ik in het artikel van Regt en in Vander Aa de aanteekening van een uitgave 1703 te Amsterdam van de Hedendaagsche Chymia. Het Naamregister van Abkoude noemt eene uitgave te Rotterdam in 1726 (verkocht 1 gulden 5 stuyvers bij
Kentlink) en het British Museum geeft in zijn catalogus eene
uitgave in 1690 te Amsterdam voor het Praktyk der Medicinen, — en Abkoude noemt van de Chymia een 7" druk in 1730
te Rotterdam (verkocht bij Kentlink voor 1 gulden 4 stuyvers).
1k beschreef naar het oorspronkelijke, van het Praktijk de
uitgaven van 1678, 1680, 1685, 1696 en 1735, deze laatste als
7e uitgave aangekondigd, — van de Chymia de uitgaven van
1678, 1680 en 1685, — van de APothekerswinkel eene uitgave
van 1680.
De Bibliotheca chimica van Ferguson (18) vermeldt Duit(18) Bibliotheca chemica by John Ferguson, vol. I, Glasgow, 1906, biz. 109.
De Duitsche uitgave van het Praktyk luidt als volgt : 4 Neuscheinende"
Praxis der Medicinae, worinn angewiesen wird, dass alle Krankheiten eine Verdikkung des Bluts und der Saute sind, mid Moss von Sauer und Schleim entstehen : Ein Werk von grosser Ctriositat und Nutzbarkeit, der gleichen niemahlen, so lange die Welt gestanden, an das Tage-Licht gekommen ist; Anitzo.
aber wegen grossen Abgang der Exemplarien, wieder auffs neu gedrukkt und
abgetheilet in Drey Theile, herausgegeben durch Steph. Blankard, Med. Doct. mid
Pract. in Amsterdam. Aus det Holland. in unsete Mutter-Sprache iibersetzet
von G. H. W. Med. Doct. Hannover und Wolffenbiittel, Verlegts Gottfried Freytag,.
tuchhandler. i7oo. (8°, AD. 7661. D
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sche vertalingen van het Praktyk en van de Chymia, het
l e werk vertaald door G. H. W. en uitgegeven te Hannover
in 1700, het 2' werk uitgegeven te Hannover in 1697 en 1708,
en te Wolffenbiittel in 1718. De oorspronkelijke Nederlandsche
verhandelingen worden er genoemd « von grosser Curiositat
und Nutzbarkeit, dergleichen niemahlen, so lange die Welt gestanden, an das Tagelicht gekommen ist» ; Blankaart zelf wordt
als « weltberiihmt » daarin voorgesteld.

***
[1679 BIankaart]. Alle de werken van Lucianus den Samosateuser
Eerste deel. Nieuwlyks uit het Grieks vertaalt, door S. B. M. D. t'Amsterdam, Bij Johannes ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren Logement, 1679. (13.1 x 7.1 cm., 714 blzz. + register, Bibl. Univ.
Gent Bl 2996, met prenten).
Het Tweede Deel der Werken van Lucianus den Samosateuser :
Nieuwlyks uit het Grieks vertaalt, Door S. B. M. D. t' Amsterdam,
bij Johannes ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren Logement, 1679 (13.1 x 7.1 cm., 869 blzz. + register, Bibl. Univ. Gent
B1 2996, met prenten).

Deze twee deelen van het exemplaar der Bibliotheek der
Universiteit Gent behoorden aan Snellaert. Deze Bibliotheek
bezit nog onder if H 2808 en H 2321 het l e en het 2e deel
van het werk (vroeger in de Bibliotheek van Heremans) .
De vertaling van Lucianus, die ons Blankaart in het licht.
van de zuivere letterkunde brengt, wordt in de door mij geraadpleegde bronnen niet eens vermeld. Wel is waar, draagt
de titel de eenvoudige aanduiding van den schrijver : S. B. M.
D., hetgeen blijkbaar met Stephanus Blankaart, Medicus doctor overeenstemt; het werk verscheen bij den gewonen uitgever van Blankaart en de dagteekening van 1679 bevestigt,
evenals trouwens de levensbeschrijving, dat Blankaart, buiten
zijn groote wetenschappelijke bedrijvigheid, veel belang in de
kunst stelde.
**„,..
[1683 Blankaart]. De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder
ziekten te leven. Waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt
werd. Door S. Blankaart, M. D. En Pratktizijn tot Amsterdam. Mitsgaders Een Beknopte manier van de spijsen voor te snijden, en eenonderrechting der schikkelijke wijsen, die men aan de tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana. t' Amsterdam, By Jan ten Hoorn,.
Boekverkooper over het Oude Heeren Logement, 1683. 1 8.0 x 12.7 cm.,,
Voorrede + 192 hlzz. + register, Bibl. Univ. Gent Acc 64861.
VAn de Duitsche uitgave van de Chymia zegt Ferguson : c Die neue Heutiges
Tages gebrauchliche Scheide-Kunst, oder Chimia nach den Gtiinden des fiirtreflichen Cartesie und des Alcali und Acidi eingerichtet Durch Steph. Blancart
Ph. & Med. Doct. und weltberiihmter Pract. in Amsterdam. Hannover mid”
Wolfenbiittel, Verlegts Gottfried Preytag, Buchhandl. Im Jahr z697 (8° Pp. 170 hzil ,other editions, Hannover 1708, Wolffenbiittel 17181.

— 472 De titelprent, geteekend van Luyken, verbeeldt eene groep
inenschen die aanzitten; op den voorgrond geeft eene vrouw
eten aan een kind, en zit een pond naar zijn meester te kijken ;
op den achtergrond een haard waar een man en eene vrouw
zich met een kookketel bezig houden. Bovenaan : « S. Blankaarts Borgerlyke Tafel : om lang Sander Ziekten Gesond te
Leven. »

'fitelprent uit : De borgerlyke tafel,
1683 (xi x 6 cm.)

Op de keerzijde van den titel, deze twee verzen geteekend
'S. B. :
Op de Gesondheids Behoudenis.
Wagt u van Koud' van zuur, van zout,
tat is u goed, gesond, behoud.

De opdracht en voorreden zijn gericht « aan de Burgers
der wydvermaarde Koopstad Amsterdam » en gedagteekend
1 Januari 1683.
Het boek zelf bevat 37 hoofdstukken (blzz. 1-154) , gevolgd
door de Schola Salernitana of Regulen tot de behoudenisse der
Gesontheit (blzz. 155-192) in Nederlandsche verzen. De 37
hoofdstukken bevatten allerlei inlichtingen over de levensmiddelen en de gerechten die ermede worden bereid, niamelijk
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over hunne voedingswaarde, hunne verteerbaarheid, hunne
hygienische beteekenis ; zelfs wordt er gehandeld over de wijze
om de spijzen op te dienen en om zich aan tafel beleefd te
gedragen.
De Salernitaansche Schoole is eene Nederlandsche vertaling van de Regimen sanitatis Scholea Salernitanae (19) waarvan van 1474 tot 1846 ongeveer 240 uitgaven in al de talen verschenen. De verzen zijn alles behalve dichterlijk en 675 in getal. De verschillende teksten dragen 233 tot 1239 verzen.
Het exemplaar van de Boekerij der Gentsche Universiteit
is samengebonden met een ander werk (Ace 6486') getiteld
ilk zijn Eygen Doctor, zijnde een beschrijvinge van Medicamenten, enz., met eenige sententien van J.-B. Van Helmont,
Amsterdam, bij Jacob van de Velde, 1699, 132 blzz.
De borgelijke tafel verscheen dus te Amsterdam in 1683;
Regt, Vander Aa, en vroeger Abkoude geven geen dagteekening op ; geeft dit niet den indruk dat de bibliographie zich
hier tevreden stelde met een onvolledige inlichting van Abkoude en zich over de oorspronkelijke bronnen weinig bekommerde?
Het British Museum bezit (1037 a 14 en 7944 as 28) twee
exemplaren van een Duitsche vertaling : S. Blancardi Speise
und Tisch-Biichlein. Wie man ohne Kranckheit leben
aus den Niederldndischen in die Hochteutsche Sprache iibersetzet von G. von Keyl, genandt Cunaeus. Deme noch beygef iigetder alzeitfertige Koch und perfecte Speisemeister etc.
Franckfurth und Leipzig, 1695; ibid. 1705.

**
[1684 Blankaart]. Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten
der kinderen. Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen
blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig
voor alle Huyshoudende lieden. Door Steph. Blankaart. Ph. et Med.
Doctor, en Practizijn t'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts, 1684. (Titelplaat, opdracht voorreden + 332 blzz. + register, 9.4 x 15.3 cm.,
Kon. Bibl. Brussel III 3022 A, Bibl. Univ. Gent med. 2753.1

De titelplaat stelt eene kamer van een ziekenhuis voor;
zij draagt als tekst, bovenaan : « Verhandelinge van de ziekten
der kinderen door St. Blankaart, Phil. et Med. Doctor » en
onderaan : (( T'Amsterdam, Bij Hieron ymus Sweerts Boekverkooper op d'Appelmarkt 1684 » De opdracht (2 blzz.) is aan
Christophorus van Tongeren, « Ph. en Med. Doctor, gelukkig
(ig) De medische Universiteit van Salerno bestond van 1150 tot 1817 en
was wereldberoemd. Zie : L'Escole de Salerne avec traduction francoise en vers
burlesques escrit en 1643, A Anvers et se vendant chez A. De Tavernier fils en
la rue ditte Katte-veste n° 54 a Anvers, MCMXVII, 125 blzz.
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Practizyn, etc. etc. tot Amsterdam. » en is geteekend van
25 Mey 1684.
Het boek is in 3 deelen verdeeld : het 1' handelt van de
hehoorlijke opvoedingen der kinderen (blzz. 1-32, 3 hoofdstukken), het 2' van de kinderziekten (blzz. 33-226, 24 hoof dstukken), alsook het 3e (bizz. 227-266, 14 hoofdstukken). Daarna
komen verscheiclene aanmerkingen aangaande de kinderziekten ; de 12' aanmerking beschrijft een stee p waarvan het figuur
wordt gegeven, en dat uit de blaas onder gunstig gevolg door
een heelkundige bewerking werd gehaald.
N a de aanmerkingen treft men (blzz. 323-332) eene HistoTie der Japanse Campher, uyt het Engels verta,alt, waarin de
oorsprong van dit product uit zekere boomen die op linden gelijken, wordt kenbaar gemaakt. Kampher wordt als eene hars
aanzien. Borneokampher komt uit een boom, op Borneo Lipno
genoemd, van mindere afmetingen als de lindeboom; dit stukje eindigt met de bereiding en de geneeskundige eigenschappen.
De theorie van dien tijd over alkali en over zuur dringt
het werk door : het alkali is samengesteld uit lange, stijve en
gepolijste deeltjes, vol onzichtbare pijpjes en gaatjes, welke
met de andere waterige en takachtige deeltjes van het bloed
in beweging worden gebracht. Het zuur, de grootste vijand
van het bloed, bestaat uit stijve, gepolijste en langwerpige deeltjes, met dat onderscheid dat zij puntig zijn als naalden en aan
beide zij den snijdend zijn. Als alkali en zuur to samen komen,
dan breken de punten der zuurdeeltjes, die aldus stomp worden, terwijl de afgebrokene punten in de pijpjes en de gaatjes
van het Alkali dringen. Van dit eigenaardig, gansch in de verbeelding geschapen verschijnsel, wordt een afbeelding gegeven.
Over dit boek zwijgen weder de door mij geraadpleegde
bibliographische bronnen; alleen vermeldt de catalogus van het
British Museum de uitgave van 1684. Welke betrekkingen bestaan tusschen dit boek en een onder den titel Over de Kinderziekten, volgens Regt in 1688 verschenen, kan ik niets mededeelen, vermits ik slechts het boek van 1684 gezien heb. Het
zou mij niet verwonderen dat Regt hier eene vergissing doet,
vooral omdat hij van het boek Over ; de Kinderziekten van 1688
eene Fransche vertaling, door G. Willis, onder de titel Trate
de la Vb.°le, Amsterdam 1688, noemt. Eloy brengt met hoogere
nauwkeurigheid die Fransche vertaling bij een ander boek van
Blankaart Venus belegerd en ontzet, Amsterdam 1684.
*
**
[1684 Blankaart]. Verhandelinge Van het Podagra En Vliegende
jicht , 'Waar in deszelfs ware oorzaak en zekere genezingen werden
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voorgestelt. Als ook een korte beschrijvinge van de krachten des
Meiks, Toonende dat des zelfs voedsel, zoo voor gesonde als ongesonde,
(voornamelijk in het Podagra) zeer dienstig is. Door Stephanus Blankaart, Phar. en Med. Doctor tot Amsterdam. Item De Chineese en
Japanse wijse om door te branden van Moxa en het steken met een
Goude Naald, alle ziekten en voornamelijk het Podagra te genesen.
Door den Heer W. Ten Rhyne Med. Doct. & op Batavia en Oost-Indien.
Tot Amsterdam. By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, tegen over 't oude
Heere Logernent, 1684. (Bibl. Univ. Gent, Med. 2018, 9.4 x 15.0 cm.,
toeeigening -I- 301 bizz. ± korte inhoud).

In de toeeigening van het boek die geteekend is Amsterdam 1 Januari 1684 spreekt zich Blankaart zeer gunstig uit over

Titelprent nit : V rhandelinge van het
Podayra, 1684 (16 x 8.5 cm.)

de eigenschappen van de melk, « het aldergesondste voedsel »;
hij voegt er bij hetgeen Sachs a Lewenheimb over de melk
heeft gezegd « alwaar by toond dat' er verscheide van dese
kwaal door het Melk-drinken sijn. genesen geworden » ; ook
voegt hij in een bijzonderlijk bundeltje de vertandeling van
W. ten Rhyne, geneeskundige te Batavia. Op de toeeigening
volgt een brief van den uitgever J. Ten Hoorn, ook gedagteekend Amsterdam 1 Januari 1684.
De titelprent, met den tekst : « Verhandelinge van het
podraga en vliegende jigt om die sekerlyk te genesen » bovenaan en « 't Amsterdam bij Jan ten Hoorn 1684 » onderaan, vertoont een gasthuiszaal waarin zieken door geneeskundigen en
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ziekendieners worden verpleegd ; de verbanden rond de beenen
ontbreken niet, verre van daar; de Chineesche verbranding met
moxa wordt door een « Meester Snees » zooals het in de gelegenheidsverzen vermeld wordt, uitgevoerd. De uitlegging van
de titelprent wordt als volgt in verzen gegeven :
Op de Tytel-plaat.
Beschout dees ware beeltenis
Wat in dit Tijtel-plaatjen is ;
Hier ziet gy afgesneden staan,
Wat u dees bladenwysen aan,
Het beeld wel yets dat, 't leven raakt,
Maar 't boek het beste leven maakt.
Gy LEZER zet u snelle voet,
Naar 't OosTEN, niet met zulk een spoed
Die tot de Heelkonst hebt u lust,
Hier werd met brand een brand geblust.
De scherpzinnige MEESTER SNEES,
Die heelt het lyden van een Pees,
Met M0XA, dat is 't rechte kruid,
Welk door zyn brand de Jicht jaagt uyt.
Dit is de Ies van HIPOCRAAT,
Ms dit of dat u niet en baat,
Zoo neemt het VUUR, of scherpe STAAL,
Daar heipt gy mee de quaatste quaal ;
Gelijk daar is het FLERECIJN,
Schoon het ontstaat van BIER, of WIJN,
Ofdat den DOCTOR by het bed,
Is met het zelfde sop _beset.
Dat geeft de beste ervarenis,
Van die eerst in dat lijden is.
Den armen LIJDER leit en steent,
Doch werd van niemand niet beweent,
Schoon dat men hem maakt blij gezint.
Gelijk een RoL-sToEr, voor een kind,
De MEESTER draagt zijn krukken na :
Een anders smert is hem geen scha.
De THEE-POT ziet hy wel eens aan,
Maar 't WIJN-GLAS staat hem 't beste aan
Wie is daar doch in 't groote ROND,
Die 't Roemertjen niet bied den mond ?
Een KEISF,R, KONING, PRINS Of VORST,
Die heerschen voor den Rijnschen dorst :
Een PAAP, BAGIJN, hoe zwart gekapt,
• Die 't natje niet in 't rokjen lapt.
JAN RAP, KEES LAP, TRIJN SLORDEBEL,
Die gieten ('t slokken 't in haar vel.
Is BEDEL-BROK vier duiten rijk,
Dat, hy van honger dor bezwijk,
Zo is 't oortjen bollen, voor zyn pijn,
De rest voor 't BORRELTJEN moet zyn.
0 1 Klare VOCHT, 0 ! RIJNSCHE WIJN,
Men acht om u geen FLERECIJN.
Wilt gy nu LEZER hebben gonst,
Hier in dit Boek, steekt in de konst,
Waar in zy, veilig ende . dra
Geneest, het Vorst'lijk Podagra.
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Na die verzen, soms in spoUenden toon, roemt Adriaan Parsant de geleerdheid van Blankaart, en bewijst hij hem den dank
van de « Podagreusen ».
Op de verhandelinge van het Podagra door den
Heer Stephanus Blankardus der Med. Doct. Ontleed.
Kom Podagreusen kom aanstappen
Vereer Heer-Blankaart met gezank.
Wil vrolijk in u handen klappen,
En seg hem, en zijn veder dank
Voor dat hy u komt naakt te toonen
Waar dat u droeve qualen woonen.
Dat niet alleen : maar gaat beschrijven
De mid'len tot u heil, en nut,
Om bij gezontheit eens te blijven.
Daar by, in pijn strekt hy u stut.
Gelukkig land waar Wijze woonen,
En dat aan alleman vertoonen.
Wat helpe schatten diep begraven,
Zoo die nooit komen aan de dag ?
Waar blijft de oude eeuw haar slavers
Indien de mensch aankleeft het ag ?
Het bouwerk op door slechte stijlen
Gegrond, zal na zijn val haast ylen.
Doorzoekers van de konst, wilt ploegen
In Blankarts werken, vroeg en laat :
Gij zult u daar in vergenoegen,
En weten voor veel qualen raat.
De duisterheid die is verdreven
Na hy zyn pen heeft bot gegeven.
ADRIAAN PARSANT.

Amsterdam den 2 Nov. 1683.

Het boekje behelst 5 deelen :
1° Verhandelinge van het podagra oft flerecyn, in welke
getoont werd een maniere om die zekerlijk te konnen genesen
(blzz. 1-98) in 10 hoofdstukken. De podagra of voeteuvel, ook
genoemd voetvang, voetziekte, pootjes, ook nog rijke luiden
ziekte, omdat zij « die de rinse wijn betalen konnen, veeltijds
aantreft, want die wijn is hier te lande zeer duur. » wordt volledig, van de oudheid af, besproken. Wijn, en vooral de Rhijnsche wijn, die in overmaat wordt gebruikt, is een gewichtige
oorzaak van podagra, die door thee wordt tegengewerkt, omdat het alkali dat zich er in bevindt het zuur ten onder brengt,
en omdat deze drank het bloed verdunt ; podagra noemt
Blankaart een dochter van Bacchus en van Venus, en wordt
aldus door buitensporigheden, die de gezondheid knakken,
voortgebracht. Op het einde van de verhandeling worden allerlei geneesmiddelen aangeduid.
2° Verhandelinge van de vliegende jicht, arthritis vaga
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gezegt, door Steph. Blankaart. M. D. (blzz. 101-174) in
6 hoofdstukken : Aan deze ziekte worden de namen geg,even
van Varus, varen, looPende varen, springende jicht, reizende
jicht, looPende jicht, scheurbuikige jicht. Schrijver geeft aan :
de soorten jicht, teekenen om ze te herkennen, oorzaken, gevoelens der geleerden, geneesmiddelen. Terwijl het zuur de oorzaak zou zijn van het podagra, is hier de koude de oorzaak van
de jicht. En in het jaar 1684 verwittigt Blankaart reeds tegen
de gevaren van een onvoldoende kleeding der vrouwen : « hetwelk de dun gekleede juffertjes om dun gemiddelt te lykenen,
alsook die met de hats en borsten bloot gaan, in haar oudere
jaren, wel gewaar werden, het welk haar rechte straffe en loon
is. ))
Eindelijk stelt Schr. vast dat geen kalk tusschen de gewrichten der aan vliegende-jicht lijders zich ophoopt.
3 0 Bescliryvinge van Philipp. Jac. Sachs a Lewenheimb,
(20) achtende dat de melk een troost der podagristen is. (blzz.
177-200) in 44 artikels, waarin men onder anderen leest dat de
cura lactea reeds door Plinius (21) wordt aangeraden.
4' Brie fs-gewyse verhandelinge aan den Heer Pilet tot
Parijs wegens 't groote gebruik der melk zoo voor de gezonde
als ongezonde, voornamelijk in het podagra; betoonende dat de
melk het aldergesondste voedzel des werelds is, door Steph.
Blankaart, M. D. (blzz. 203-269) in 10 hoofdstukken. De brief
gericht aan Pliet draagt de dagtcekening 11 Augustus 1679;
Blankaart noemt er in verscheidene geleerden van zijn tijd :
Greisel (22), Sachs a Lewenheimb, Johannes Dollaeus (23),
Joh. Jacob Wenceslawus Dobrzensky (24), professor te Praag,
Pater A. Kircherus (25).
Hier is het belangrijk hoc Blankaart de alkalische werking
van de melk uitlegt, als hij aanneemt dat het zuur van de lichaamsvochten door de alkaliteit van de melk tegengewerkt
wordt ; dit wordt vastgesteld door twee proeven : ten eerste
wordt door de destillatie die achtereenvolgens een zoet water,
een Witte olieachtige vloeistof en een slechtriekende zoutrijke,
vloeistof geeft : « Da t de melk nu tilt veel Alcali bestaat, blijkt
(2o) Sachse de Lewenheimb, Philipp Jacob, geneeskundige, Breslau 1627
t Breslau 1672, lid van het genootschap Natura Curiosorum (Jiicher).
(22) Plinius Caius, 23 f 79.
(22) Greisel Joh. Georg., Duitsche geneeskundige, professor te Weenen,
28 Mei 2684; liet in 2670 te Weenen een Tractatus medicus de cure lactis
1 28 Mei 1684; liet in 1670 te Weenen een Tractatus medicus de cure lactis
verschijnen.
123) Dolaeus Joh., geneeskundige, Geissmar 2652 j Cassel 1707 (Richer).
(24) Jac. Joh. Winceslas Dobrzensky de Negrepont, von Schwarzbriick, genoemd de Negrepont in de Collection Aearlemique, was een geneeskundigephilosoof te Prag in de is helft van de 17' eeuw. Zie over hem: Vandevelde
A. J. J., Memoire sur la salive de Jacques Dobrzensky in Ann. Soc. roy. medec.
Gand 1919.
(25)Kircherus Athanasius, Duitsche Jesuit en polygraaf, Geyssen 16o2 t Roma
168o, professor te Weenen en dan te Rome.
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uit de destillatie, alwaer eerst ejn zoet water oyergaat, daarna
wit en olieachtig zijnde de boter met het water, op het laatste
krijgt men een stinkende olie die vol viug sout is, en daar blijft
een gedeelte vlug zout aan de mond van de retort en ontfanger
zitten. Dit is genoeg om te proberen, dat de melk gezond is. »
-; ten tweede verwekt de toevoeging van zout geen stremming, hetgeen wel door zuur wordt verooraakt :
(( Noch zal ik een experiment bij komen brengen dat de
melk uit een A lcali bestaat. Namelijk zoo men daar een laag
zout bij doet sal dezelve veel dunder werden en klaarder gelijk
als wei, en geensins schiften : het contrarie ziet men in het
zuur, 't welk bij melk gegoten werd, zoo vat het A lcali van
kle melk al het zuur aan, en het verlaat de oliachtige en hardere deeltjes, en doet de melk stremmen ».
Dat de distillatie van de melk op het laatste ammoniak
geeft schijnt Blankaart niet te weten, maar dit is stellig geen
bewijs om de melk alkalisch te verklaren. Wat de tweede proef
betreft, is de uitlegging niet de verbinding van het zuur met
de alkali, doch wel de uitvlokking van de kaasstof onder den
invloed van de waterstofionen door het zuur medegebracht.
Verder spreekt Blankaart van het onderzoek van de melk
met vergrootglazen; de melk bestaat uit eene menigte kleine
bolletjes, gelijkende op deze die in het bloed aanwezig zijn;
hij denkt dat die bolletjes aanleiding geven tot de kaas; wel
werden die vetbolletjes door de stremming in de kaas medegetrokken, doch als gevolg van de uitvlokking van de kaasstof.
5° Chineese en Japanse Wyze om allerlei Ziekten door het
Branden van Moxa en het Steken met een Goude naald zekerlijk te Genezen. Beschreven door den Hoog-geleerden en Wijdberoemden Heer Wilhelmus ten Rhyne. Med. Doct. etc. etc. op
Batavia in Oost-Indien, (blzz. 273-291, 43 artikelen). Moxa
is de naam van de gedroogde plant Artemisia of Alsemkruid.
In een narede somt Blankaart de geneesmiddelen op die
hij gebruikt en lrij sluit dan zijn boek met den korten inhoud
(18 blzz.) van de vijf verhandelingen.
Vander Aa en Regt melden deze uitgave van het Podagra
in 1684, alsmede Abkoude in Wiens Naamregister het boek met
den prijs van 18 stuyvers wordt aangeduid. Eloy en Hoefer
spreken van het boek niet.
Het British Museum noemt van dit werk een Duitsche
vertaling (1174 b 15 [2]) : Accurate Abhandlung von dern.
Podagra... nebst W. ten Rhym curieuser Beschreibung, wie
die Chinesen und Japaner vermittelst des Moxa Brennens und
guldenen Nadel-Stechens alle Kranckheiten... gewiss curiren.
Aus der Niederteutschen... Sprache ilbersetzt. Leipzig 1690.
*
**
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[1686 Blankaart]. Gebruik en Mis-bruik van de thee, Mitsgaders
een Verhandeling wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Door
Cornelis Bontekoe, In zijn leven Raad en Lyf-Medicus van zijn keurvorstelijke Doorluchtigheid van Brandenburg. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee, Met des selfs krachten in gezonde, en ongezonde. Door Stephanus Blankaart, Philosophiae en Med. Doctor en
Practizijn tot Amsterdam. In 's Gravenhage, by Pieter Hagen. En tot
Amsterdam By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heeren
Logement, in de History-Schryver. 1686, [Bibl. Univ. Gent Acc 11464,
9.3 x 15.6 cm., voorrede + register + 192 blzz.].

In de voorrede wordt aangekondigd dat het werk van
Bontekoe over thee en tabak als handschrift bestond en tot
thans niet werd uitgegeven; nu verschijnt het in een bundeltje
te gelijker tijd met een werk over de koffie van Blankaart. In
1678 liet Bontekoe een boekje verschijnen onder den titel
Tractaat van het Excellenste Kruyd Thee (ook te 's Gravenliage, bij Pieter Hagen) dat dus over de thee handelt, maar
ten opzichte van inhoud gansch verschillend is. Bontekoe overleed in Januari 1685 en Blankaart gelastte zich dus, in 1686,
met het doen verschijnen van het achtergelaten handschrift.
De verhandeling van de thee bedraagt blzz. 1 tot 101.
Onder den titel : « Gebruyk van de thee : Behelsende Des selfs
krachten in alle gelegentheid van Ziekten » (blzz. 1-54) worden
9 hoofdstukken behandeld : beschrijving en gebruik, werking
op mond-, maag-, darmziekten, op koortsen, op borst-, lever-,
milt-, vier- en blaasziekten, op podagra en gezwellen. ; de
werkingen zijn gewoonlijk gunstig.- Van blzz. 55 tot 101 wordt
gehandeld over : (( Misbruik man de thee » vooral ten opzichte
op de zedens, en over de soorten en de bereiding van de thee,
waaruit blijkt dat lichte thee gezond, sterke daarentegen schadelijk werkt.
De « Verhandeling van de Tabak, En des zelfs krachten
in gezondheid en ziekten » bedraagt blzz. 103 tot 132, waarin
Bontekoe zich over het gebruik niet ongunstig uitspreekt.
Op blzz. 133 tot 192 treft men de « Verhandelinge van de
Coffee, aangaande des selfs kragten in gesonde luiden en alle
ziekten. Met eenige bevindingen, waar door getoont werd, dat
door Coffee drinken meenigte ziekten genezen zijn. Door .Stephanus Blankaart, Philosophiae en Medicinae Doctor tot Amsterdam » in 3 hoofdstukken : gedaante en bereiding, vroeger
gebruik, branden, werking op ziekten. Blankaart spreekt zich
over het gebruik van koffieuittreksel zeer gunstig, diaarentegen over zuur bier en zure melk sterk ongunstig; ((want een oud
serpen bier is oorzaak van duizende ziekten » en « de zuure
wei en kernemelk, dat groote vergift in ons land » zegt hij,
en dit laat zich echter in een tijd toen men dacht dat « het
bloed niet veel anders is dan een hoog geverfde melk » begrijpen, omdat warme lichte uittreksels van plantaardigen
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aard diuretisch werken, en aldus den indruk geven « dat het
water ons bloed vloeybaar maakt. »
De verhandeling van de thee vond ik alleen vermeld door
Vander Aa en door Regt. Eene Duitsche vertaling bevitdt
zich in het British Museum (7630 a 3) : Haustus Polychresti,.
oder Zuverlässige Gedancken vom Thee, Coffee, Chocolate
and Taback, mit welchen der grosse Nutze dieser auslandischen Wahren... gelehret wird. Hamburg 1705, 8°, 222 blzz.

***
[1688 Blankaart]. Steph. Blancardi Anatomia practica rationalis,
sive rariorum cadaverum morbis denatorum anatomica inspectio. Accedit item tractatus novus de circulatione sanguinis per tubulos, deque

Titelprent uit :

Anatomia practica, z688
(T2 x 6 cm.)

eorum valvulis, &. Amstelodami. Ex officina Corn. Blancardi, in Plate&
vulgo de Warmoesstraat MDCLXXXVIII. [Bibs. Univ. Gent Med 1051,
voorrede en verzen + 321 blzz. + index, 7.2 x 13.1 cm.].

De titelplaat vertoont de ontleding van een lijk in eene
gasthuiszaal; op den rachtergrond de behandeling der to bed
liggende zieken, en het kisten van twee lijken, terwijl een
geneeskundige een kolf met urine onderzoekt. Het boek draagt
eene opdracht aan Ferdinand Gruiwardus, geneesheer en sche-
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pen te Goes, Antonius Nuck professor te Haag,, Jan Aegidius
Guth geneesheer te Haag en geneesheer van den groothertog
van Sachsen, Jan van Dueren geneesheer te Rotterdam.
Het ontbreekt niet aan gedichten; eerst verscheidene stukjes in Latijnsche verzen, van J. A. Tronehin, professor te
Franeker, van Joh. Aegid. Guth, geneeskundige te 's Gravenhage, en van Joh. van Dueren, geneeskundige te Rotterdam,
dit laatste gedeeltelijk in het Grieksch. Daarop volgen drie
Nederlandsche gedichten, het eerste ongeteekend, het tweede
_geteekend Ludolph Smids (26) te Groningen, het derde geteekend J. v. Royen (27).
Ontschuldiging aan den Hr Autheur deses Boeks.
Heer BLANKARD. schrijft gy in 't Latijn,
Het voegd, dat, op de zelfde wijze,
1k u, en uwe schriften, prijze :
Mar ; laat het lofdicht Neerlandsch zijn :
Want, schoon ik schreef in alle taalen,
'k zou toch uw deugd nooit achterhaalen.
De bedillende Momus voldaan, door de Heer Stephanus Blankaart,
Phil. en Med. Dr. Schrijvende den Anatomiam practicam.
Hoogmoedige Artz ! hoe menigmaal misleid
Waanwijsheyd u, met ongegronde droomen!
(Dus schreeuwd veeltijds de domme Onweetendheid)
Gis vrij waar uit de kwaal is voortgekomen,
En plaag den Mensch met zwavel, zout, en zuur,
Zo dit niet helpt, dat zal gewistlijks sterken :
Of anders schuif de schuld op Vrouw Natuur,
Als wederstaande uw middelen, in het werken.
0 Artz ! indien de Mensch waar van Krystal,
Het broejnest wierd eens eindlijk opgedolven.
Van Gicht, van Stuyp, en ander ongeval !
Men zag het bloed, door de ingewanden, golven,
Hier voort gestuwd, daar wederom verlet ;
Men zag het scherp, 't geen hem zo vaak doet kermen,
Wensch (wildge zijn een vreugd aan 't droeve bed) '
Om vensters, in het hart, en maag, en dermen.
Swyg, dwaaze ! want daar is al in verzien.
Lees, en herlees het boek, zo wel geschreven,
Dat Blankard weer de Weereld aan komt bien,
Nooit moe van jeets, tot troost en heil te geven.
De Ontleedkonst heeft u alles Mier ondekt,
han klaar, als met den vinger, aangewezen
Wat brand, wat kou, wat flaeuwte en pijn verwekt.
't Gaat wel ! zie daar hij heeft het Schrift gelezen.
myn Heer, is Momus dan voldaan.
Door
Hy ziet den Mensch nu, als gevensterd, aan.
LUDOLPH SMIDS, M. D. Groningensis.
(z6) Smids Rudolph (Groningen 1649 t Amsterdam 172Q); als geneeskuadige
-rnaakte hij zich bekend door eenige geneeskundige aanmerkingen die in Btankaart's Collectio medico-pbysica oft Hollandsch Jaarregister (cent VIII, biz. le8)
voorkomen. IIij was ook dichter, doch niet boven het middelmatige, penningkun-dige en oudheidkundige. (Van der Aa, deel XVII, x874, blz. 759).
(27) Vander Aa. (Biogr. Woordenboek XVI, 1874, blz. 531) noemt J. Vail
Royen, dichter uit de 2 e helft der 17' eeuw, vriend en tijdgenoot van Focquenborch.
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Op de Anatomia practica geleerdelijk met redenering ontledigt
door Stephanus Blankaart, Med. Doct., & binnen Amsterdam.
De Wetenschap trekt ons uit dommigheden,
Zy zuivert en ontroest de Ziel ; en doet
Al barende in haar teelen kracht van reden,
Die door welsprekentheid de zuiver, zoet,
En aardigheid van tale en woorden maken.
Zo word de mensch door 't menschelyke opgeheft.
Zo kan men tot verborgentheden raken;
En valsheid werd van waarheid overtreft.
Door dooden raakt men dus tot wetenschappen;
En 't leveed' leert hoe 't met haar is gestelt.
Zo weet een wetende Atts des levens sappen,
En wat den mensch aan 't hart en aderen quelt,
En le% er, long, en nieren te onderscheiden,
Met spieren, zenuwen, en alles wat
De kleine Weereld is, met lof verbreiden,
Dat God zo konstig in een Niet omvat.
Dank hebt gy Yvenaars, en gy Heer Blankaart,
Die met de reden wikt wat waarheid is.
Gy Leerelingen toont, dat gy een dank gaart,
Aan die u 't licht vertoont uit duisternis.
'Lyn snege bezigheid die zoekt u voordeel,
En leid u teder brein in kennis voort,
Dat gy, als hy, krygt een ervaren oordeel,
En weet wat dat tot zulken kunst behoort.
Wie de reden met de zinnen kan doers treden
In een verbond, volbrengt een Meesterstuk.
Deze eerentroon beklimt bier Blankaart heden ;
En toont het pit van wysheid met geluk.
Dus werd de macht, die Zielen komt te drukken
Gesuuikt, Geheimen in den mensch, de mensch
Noch onbekent, zo voordeellyke stukken,
Geleert, tot troost, tot nut, en dienst, en wensch.
Laat dan geen lof in Lethes stroom versmooren,
Schoon addertongen gal uitbraken; 't doet,
Als waarheid werd met reden als herboren,
De wetenschap opwellen in 't gemoed.

J. V. ROYEN.
Het boek bevat eerst 100 Observationes (blzz. 1-191) over
allefiei anatomische bewerkingen, dan (blzz. 193-300) een
Cenituria altera bevattende dus eene tweede reeks van 100
uoservationes. Daarna komt eene verhandeling over den bloedslamloop (blzz. 301-321) , zonder plaats van uitgave, gedagteekend 1688, 4C uitgave, en getiteld :
[1688 Blankaart]. Tractatus novus de circulatione Sanguinis per
tubulos, Deque eorum valvulis &. Authore Steph. Blancardo N. F. P.
& Med. Doct. Edito Quarta. 1688 [blzz. 301-321].

In deze verhandeling warden Galenus (28) , Hippocrates (29), Harvaeus (30), Willis (31) genoemd.
(28) Galenns van Pergame, geboren 131 p. C. N.
(29) Hippocrates, geboren 46o a. C. N.
(30) Harveus G., Folkstone 1578 t 1657, geneeskundige.
(31) Willis Th., Engelsche geneeskundige 1622 t 1675.
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Na het index bevindt zich een Catalogus oPerum auctoris
hactenus editorum, namelijk :
Latini : Anatomia reformata, anatomia practica rationales,
Praxeos Medicae idea nova, Lexicon medicum grcecolatinum.
Belgici : Nieuw-ligtende Praktijk der Medicijnen en Chymie, Nieuw-hervormde Anatomie, Konstkamer der Chirurgie,
Kartesiaanse Academie, Verhandelinge van 't Podagra en Jigt,
Scheurbuik en fermentatie, Pokken, Kinder siekten, Coffee,
Collectanea medico-physica of to Hollands jaarregister van allerlei observatien, Schouburg der rupsen, wormen, maden en
vliegende diertjes.
In de door mij onderzochte bibliographische bronnen vond
ik overal de dagteekening 1688 der uitgave. Deze bronnen vermelden ook een Duitsche uitgave, te Hannover in 1692 verschenen. Het tractaat De circulatione Sanguinis is dus in 1688
de 4. uitgave; Vander Aa, Regt, Eloy, Hoefer noemen alleen
eene uitgave in 1676.
**
{1691 Blankaart]. De Kartesiaanse Academie. Ofte institutie der
Medicyne. Behelsende De gantsche Medicyne : bestaande in de leere
der gesondheid, en desselfs bewaringe ; als ook der ongesondheid, en
haar herstellinge. Alles op de waaragtige gronden, volgens de meining
van den Heer Cartesius gebouwt. Door Stephanus Blankaart, Med.
Doct. tot Amsterdam : Tweede druk. Amsterdam. By Jan ten Hoorn,
Boekverkooper over 't Oude Heeren Logement, 1691. (Voorrede 43&
blzz., 9.2 x 15.9 cm., Kon. Bibl. Brussel, II 87260; ook Bibl. Prof.
Scharpe. Leuven) .

Het boek is, uit Amsterdam 16 September 1683, aan Sebastianus Schelkens en Joh. Ant. Tronchin, beiden hoogleeraars te Franeker, aan Emanuel van Yperen, doctor in de geneeskundige te Amsterdam, en aan Jakob Leeuw, taalkundige,
opgedragen. In zijn voorrede zegt de schrijver dat hij dezelfde
methode volgt als Cartesius, die niet wilde op de puinhoopen
der Grieksche geleerdheid bouwen, doch van den grand of een
gansch nieuw stelsel heeft gemaakt, « niets aannemende als
't gene by klaarlyk en onderscheidentlyk, sonder daar aan te
konnen twyfelen, begrypen kon. »
Prof. Scharpê bezit een exemplaar van dit boek, ook de
2° uitgave van 1691, dat hij met vriendelijke bereidwilligheid
te mijner heschikking heeft gesteld. Het komt gansch overeen met het exemplaar der Koninklijke Bibliotheek van Brussel, maar het bevat, tusschen de voorrede en fol. 1, twee blzz.
dragende twee gedichten. Het eerste gedicht is geteekend
Emanuel Van Yperen, het tweede Lud. Smids, (26) beiden
medici.
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Wellicht werden de gedichten uit het exemplaar, dat thans
te Brussel berust, verwijderd. Daarom is de vergelijking van
verscheidene exemplaren van een oud werk zeer nuttig, ten
einde de beschrijving zooveel rnogelijk in overeenstemming
met de oorspronkelijke van den tijd te brengen.
De twee gedichten werden hier als volgt afgeschreven.
Ontledinge der Ontleding,
van
Steven Blankaart,
Geneesheer.
Tuus jam regnat Apollo.
Hoe wou de Outheit haar verwond'ren,
Kon sy dit heylsaam Ligt verstaan,
Om Gudt Apollos weg te gaan.
In spyt der Nyt, die bruit van ond'ren :
Siet hier een wonder in dees blaan.
Een kruid, een Balsem uit het Eden,
Geplukt van de alderbeste stam,
Wiens uytleg van een Gods-spraak kwam :
Een Baak door de allerwyste reden,
Daar Blankaart 't Onderwys uit nam.
Ben leeling van gewisse Oraklen,
Waar door men aller oorspronk kent :
Want waar sig siekte of toeval went,
Hij doet die met kunst-ketens schak'len.
En helpt 't vervallene over ent.
Dus waakt hij om wel op te passen,
Op dat ons konstige gebouw
Niet wort ontciert met Dootsche rouw ;
Nog dat ons niet en komt verrassen.
Ben Broyng met een kille kouw.
So praalt men nu met nieuwe vonden,
Om rustiglyk ten keer te gaan
De quaalen die ons vallen aan ;
Hier krapt men niet de oude wonden,
Nu 't Oudt, bij 't Nieuwe manic sal staen.
Galenus Esel voort te dryven
Valt swaar, vermits syn trage tret :
Sijn kraam te vol van drank beset,
Tot dat de Dood 't RECEPT moet schrijven,
Dan ra ak een sieke eerst van 't bet !
Wie dan door artzeny wil Leven
Gesont of schielyk sijn herstelt,
Als gy met siekte werdt gekwelt,
Moet sig tot Blankaarts kunst begeven,
Of anders mist by 't regte velt.
Emanuel van Yperen, Med. Doct

— 486 –
Op de
Institutie der Medicine
Uitgegeven door den Heer
Stephanus Blankhart,
Med. Doct.
Melpomene, die steeds zo klaagt en steent, en zucht ;
Wiens bleke wangen, in afbiggelende tranen,
Verdrinken, stoor me niet met een bedroeft gerucht ;
Wyl een Blank suiver Hart komt om een Veersje manen:
Een Hart, maar op myn hart (ook suiver) zich vertrout,
Dat Vrienden hoger acht als Ofirs fijnste goud.
De bittre Treur-rol weg, mijn Lief ! ei, laat ik lezen,
In uw natte oogen, eens een helder ziel vermaak.
Of zoude een la ghj e niet wel passer op uw wesen ?
'k Hoop ja. Reets ziet ge zoet. Verwissel ook van spraak.
En wild myn Vriend, met een Thaliaes swier bezoeken.
Daar by beschanst zit met de ringmuur van zyn boeken.
Het is die BIANKHART, die gantsch Nederland verplichte
Met Jaar-Registers ; die, met -onvermoeyden Pen,
Nu 't met Gevaarte van dit Onderwys ging stichten;
Dit Hoofd-Gebouw, niet weits met dart'le tooyselen
Van kapiteel, festoen, of offer-stiere-koppen
De Waarheyd laat zich in geen pronkeryen stoppen.
Heeft zijn Nieuw-Lichtende Practyk u kennen leyden,
Hebt gy den Hydra, met dees toortse, oit aangerand,
Lyf-artzen ! 'k zie dit Beest nu liggen op 't veracheyden,
De menschen heel gesond, de ziekten an een kant,
Dit onderwys zal ons die monsters leeren kennen,
Roemt BIANKHART, Dichters, met uw lieffelijkste pennen.
Maar, 'k zie die STEPHANUS omhoog, als op een troop.
Verheven, door zijne (en zo veel) verm.aarde Schriften
Hy kroont zich zelf, en is niet antlers als een kroon.
Melpomene ! keer dan maar tot uwe nude driften,
En ga ; terwyl ik wensch om Mogols Diamant,
Die 'k in dees kroon vol Blank' en zilvere harten plant.
Lud. Smids, M. D.
vulnere Pulchrior.
Groeningen, den 13 Juny, myn geboorte-dag, 1683.

In het l e deel (blzz. 1-142, 25 hoofdstukken) wordt de
gezonde toestand van het menschelijk lichaam besproken, —
in het 2' deel (blzz. 143-208, 32 hoofdstukken) de middelen
om de gezondheid te bewaren, — in het 3 e deel (blzz. 209338, 25 hoofdstukken) de ziekten, — in het 4' en laatste deel
(blzz. 339-438, 34 hoofdstukken) de middelen om de ziekten
te genezen.
Het l e deel mag een leerboek over physiologie genoemd
worden, waarin de spijsvertering, -de groei, de afscheiding van
vochten, de vorming van het vet, de ademhaling en het nut
van de lucht, de bewegingen, de rust, de zintuigen, de voortteling worden bestudeerd.

-- 487 --In het 2' deel vindt men een volledige studie over de voedingsmiddelen, waarover ik eenige bijzonderheden wensch aan
te halen. Het brood wordt grondig besproken ; beter is het namelijk het brood dat men zelf gekneed en gebakken heeft te
eten, « dan dat men van de Bakkers koopt; want het gaat met
haar als met andere luiden, die alleen uit syn om veel gelds te
winnen, en by gevolg bakken zy het Brood soo slegt, dat het
maar even aan de man wil, en de proef kan houden. » Het
brood wordt bereid met « gest oft suurdeesem » en is beter als.
het de zemelen bevat; ook is « mistelluin, oft gemengt brood,
uit half tarwe, half rogge » aan te raden. Allerlei plantaardig
voedsel wordt genoemd, waaronder erwten- en boonensoorten,
sla, endivie, selderye, kervel, peterselie, spinagie, zurkel, cicho-rei, kers, koolsoorten, wortelssoorten, allerlei vruchten tot cinaasappels en citroenen; van den aardappel is er stellig geen
sprake, daar deze alleen rond 1788 in de voeding werd ingevoerd (32). Over het algemeen is Schr. tegen het zuur, zoowel
van de vruchten zooals de citroenen, en van de karnemelk als
van den azijn : « 't gemeene spreekwoort is niet te vergeefs in
de wereld gekomen : Sout en zuir, krenkt de natuur. » Het
overzicht der vleeschsoorten bevat een rijke terminologie over
keukenliteratuur. Water is de beste drank en wordt zeer aangeraden, aisook « bron-waters en Spa-waters ». Wijn en biersoorten werken gunstig, als zij matig worden gebruikt. Van
thee wordt veel goed gezeid : « de thee-drank is d'aldergesondste drank die my tot nog toe bekend is »; en daarvan is Blankaart zoo wel overtuigd dat hij van die menschen die de thee
verachten aldus spreekt : « echter zynder eenige styf-koppen,
die liever door een muur met haar hooft zouden willen loopen,
dan de klare Zon op den middag aansien. » Over het rooken
van tabak schijnt mij Schr. nog al toegevend : « men heeft
genoeg aan vier of ses pypen, des ochtens, middags, en des
avonds twee. » In zijn geheel gekomen is het 2' deel een boek
over gezondheidsleer.
Het 3' deel is het boek der ziektenleer of pathologie en
het 4 P deel, het boek der geneesmiddelenleer, met de beschrijving icier producten die in de apotheek warden gebruikt.
Voor den tijd waarop de Kartesiaanse Academie werd geschreven, is wel wat Blankaart schrijft, toepasselijk : « dat de
medicijne geen reden nog blinde gissingen sijn, maar onfeilbare waarheden ».
De tweede druk der Kartesiaanse Academie verscheen aldus in 1691. Volgens Acta Lipsiae (33), ook voilgens Eloy, moet
de l e druk verschenen zijn in 1683 ook te Amsterdam. Bloy
(32) De aardappel werd uit Zuid-Amerika rond 1534 in Europa ingevoerd;:
zij werd alleen in de voeding gebruikt van 1788, vooral door bet toedoen van
Antoine Parmentier ( 1 737 t1813).
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noemt verder uitgaven in 1691 en 1693 en een Duitsche vertaling te Leipzig in 1690. Vander Aa, Regt, vroeger ook van Abkoude (18 st.) noemen alleen een uitgave in 1702.

***
[1698 Blankaart]. Den Neder-landschen Herbarius ofte Kruid-Boek
,der voornaamste kruiden, tot de Medicyne, Spys-bereidingen en Konstwerken dienstig. Handelende van zommige hier te Lande wassende
Boomen, Kruiden, Heesters, Mossen, enz. Met koopere Platen verciert.
Door Steph. Blankaart, P. & Med. D. en Practizyn tot Amsterdam.
t' Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude Heere
Logement, in de Historie-schryver. 1698. (9.5 x 15.5 cm., voorrede +
621 blzz. + aanwyser, titelprent, platen, Bibl. A. I. I. V.).

De voorrede, van 1 October 1697, zegt dat het werk als
'het ware werd opgesteld als eene uitbreiding van de werkingen der geneesmiddelen, ten einde beter de planten die in de
,geneeskunde worden benuttigd te doen kennen. leder der 510
hoofdstukken geeft de beschrijving van eene plant, buiten het
1 e dat van de gewassen in het algemeen en hare deelen handelt.
De titelprent vertoont een zestal personen die rond een
-tafel bezig zijn allerlei kruiden te onderzoeken; boven de Arent
, deze woorden : « Den Nederlandschen Herbarius » en onderaan : (( t' Amsterdam By Jan ten Hoorn 1698. »
Op het einde van het boek, vindt men een register der
plantennamen in het Nederlandsch en in het Latijnsch, en een
register der ziekten en hare geneesmiddelen.
Van Ahkoude (1 gulden, 10 st.), Vander Aa en Regt geven
geen dagteekening; Eloy noemt de uitgave in 1698. In den Catalogus van het British Museum trof ik uitgaven in 1698 en in
1714 beiden te Amsterdam.
[1714 Blankaart]. De Nederlandsche Herbarius of Kruidboek, der
Voornaamste Kruiden, tot de Medicyne, Spysbereidingen en Konstwerken dienstig, handelende Van zommige hier te Lande wassende
Boomen, Kruiden, Heesters, Mossen, enz. Met koopere Platen verciert.
Door Steph. Blankaart, In zyn leven P. & Med. D. en Practizyn tot
Amsterdam. Tweeden Druk. t' Amsterdam. By Nicolaas ten Hoorn,
Boekverkoper over 't Oude Heeren Logement, in de Historie schryver.
1714. (9.8 x 16 cm., voorrede + 614 blzz. + aanwyzer, titelprent, platen, Bibl. Univ. Gent Acc 9934).

De 2' uitgave verschilt van de uitgave 1698 feitelijk niet.

***
[1703 Blankaart]. Ben nette verhandeling van de Leger-ziekten,
Als mede van de Scheeps-Ziekten. Behelzende een kort vertoog van
alle ziekten, Welke zoo in de Legers, als lange Scheeps-vaarten voor(33) Acta erud. Lipsiae, 1685, 4, blz. 144.
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vallen : waar in haare Oorzaken en Genezingen bondig vertoond werden. Item met een lijst van Onbederfelijke Medicamenten, waar van
men zig te Water, te Lande, en te Platten Lande of kan bedienen.
Door S. Blankaard, M. D. Tot Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude Heere Logement, 1703. [Voorrede 4- 195 blzz.
+ register, 9.1 x 15.2 cm., Bibl. Univ. Gent Acc 6351].

Deze studie in 18 hoofdstukken is vooral gewijd aan besmettelijke ziekten, waarvan de « wortel » gemeenlijk de scheurbuik is. De lijst der onbederfbare geneesmiddelen die tegen
deze ziekten kunnen gebruikt worden, bedraagt 36 verschillende bereidingen.
Het exemplaar van de Boekerij der Universiteit Gent is
samengebonden : 1°) met eene verhandeling van Salomon van
Rusting (34), Bedenkingen op de werken van Stephansus Blancaart tot Amsterdam en van Aegidius Daalmans tot Antwerpen,
Amsterdam 1702 (Bibl. Univ. Gent Acc 6352); — 2°) met eene
verhandeling door Y. G. G. e. H. over de Spaanse Pokken,
Amsterdam 1703 (Bibl. Univ. Gent Acc 6353).
In de bedenkingen van van Rusting wordt een, kritiek gemaakt van de Cartesiaansche Academie, de Werking der Medicamenten, de Verhandeling wegens de fermentatie, de Verhandeling der Scheurbuyk, de Nieuwligtenck Praktyk der Medicyne van Blankaart, en van de Nieuwhervormde Geneeskonst
van. Aegydius Daalmans (35), de kritiek is vooral gericht tegen
de geneeskundige theorie op alkali en zuur gebouwd.
Deze uitgave van 1703 wordt genoemd door van Abkoude
(8 st), door Vander Aa en door Regt, en bevindt zich ook in
het British Museum.

***
[1714 Blankaart]. Steph. Blancardi P. & M. D. Opera medica,
theoretica, practica et chirurgica, Quaomnia variis observationibus,
,experimentis, tam ex corporibus valetudinariis, vadaveribus, quam ex
Mechanicis, Ilustrantur & Elucidantur, Cum figuris aeneis accuratissimis. Tomus Primus Trajecti ad Rhenum, apud. Guilielmum & Jacobum
van Poolsum, MDCCXIV.
Ibid. Tomus Secundus.
[I. -Portret + Voorrede + 572 blzz. + Index ; II. Voorrede
+ 616 blzz. + Index ; 16 x 19.5 cm., Bibl. Univ. Gent Med. 733, 2 vol.]

Het l e boekdeel bevat een portret van Steph. Blankaart op
'50-jarigen leeftijd (D. v. dr. Plaats pinx., P. v. Gunst sculp.),
(34) Rustingh, Salomon (1610 f 1688) geneeskundige te Zuid-Schermer; buiten
poetische en taalkundige werken heeft hij geschreven : Geneeskunst, Amsterdam
1700; Nieuw gebouw der Heel- en Geneeskunst, Amsterdam 1700 en 1709; Nieuwe
Veldchirurgie en aanmerkingen op de werken van Blankaart en Daelman, Leiden
1706, 1709 en 1732.
(35) Daalmans Aegidius, geneeskundige; schreef : De nieuwe hervormde
geneeskonst, benevens aanmerkingen van Siektens op Cylon, Batavia, Coromandel,
Amsterdam, 1694, 3' druk, 1703, 4' druk. (Vander Aa.)
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en achter het titelblad eene opdracht aan Willem Koning van
Engeland, Schotland en Ierland. Het bevat 4 werken :
1° Diatribe de fermentatione et corPorum motibus quibusdarn intestinis (blzz. 3 tot 85) met inlichtingen over bier, brood,
mout, wijn, melk, boter, over bederving '(4 platen met figuren).
2° Ad chymiam Manuductio (blzz. 89 tot 176) in 24 hoofdstukken; het werk is een Latijnsche bewerking van de Stofscheiding, de hoofdstukken over de planten- en dierenstoffen
bevinden zich echter in het begin, terwijl deze aan het einde
in de Nederlandsche uitgave komen.
3° Institutiones medicinae, secundum veritatis nornam adornatae (blzz. 179 tot 543), 4 deelen behelzende : het eerste over
de physiologie van het gezond lichaam, het tweede over de middelen om de gezondheid to behouden, het derde over de ziekten en hare kenmerken, het vierde over de geneesmiddelen.
4° PharmacoPcea (blzz. 545 tot 572), eene bewerking van
de APothekerswinkel in gewijzigden vorm.
Het 2e boekdeel bevat drie werken :
1° Praxis medica (blzz. 1 tot 315) in 19 hoofdstukken.
2° Institutiones chirurgicae (blzz. 319 tot 600) in 7 deelen,
Latynsche omwerking van de Konstkamer der Chirurgie of

Heetkonst.
3° Aphorisma ad praxin medicam et chirurgicam sPectantes (blzz. 603 tot 616), in 400 artikelen.

Ik vond alleen eene uitgave in 1701, vermeld bij Vander
Aa, Regt, Eloy, Hoefer. Het British Museum bezit de uitgave
van 1701 alsook eene van 1704 (Utrecht). De uitgave van 1701
wordt ook in de Acta Lipsiae (36) aangekondigd.

***

[1729 ,Biankaart]. Nieuwe Konstkamer der Chirurgie of Heelkonst,
waar in het pit der gantsche Chirurgie, op waarachtige en zekere
gronden vertoond werd : Handelende van de Instrumenten, kolastige
Operatien, verlossen der Vrouwen, Steensnyden, tretiken, Geswellen,
Zweeren, Wonden, Beenbreuken, Ontwrigtingen, & Neffens een
kotte ontleeding van de Pokken, en alle desselfs toevallen. Door Stephallus Blankaart, in zyn levee der Philosophie en Medicyne Doctor,
en Praetisyn tot Amsterdam. Vyfde of laatste Druk. 'fie Amsterdam,
By Dirk Swart, Boekverkooper, in de Oude Lelystraat, tussen de
Heeregragt en Cingel. 1729. [Opdracht + register + 368 blzz. + 156.
blzz. + register, 15.8 x 9.7 cm., Bibl. V1. Acad. 188].

De titelplaat vertoont een kamer waar 4 heelkundige bewerkingen worden verricht ; ,bovenaan twee ziekenkamêrs 'en
(36) Acta erudit. Lipsiae, 1702, biz. 193: Lugduni Batavorum apud Cored..
Boutestein & Jordan. Luyttnans, in 4°, 1701.
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tusschen den tekst : S. Blankaarts konstkainer der Chirurgie
ofte Heelkonst, vyfden druk ; onderaan een ziekenkamer.
Het werk is in 7 boekdeelen verdeeld waarvan het eerste
de beschrijving der toestellen, ongelukkiglijk zonder figuren,
geeft.
De volgende 156 blzz. behooren tot de verhandeling over
de pokken in 9 hoofdstukken, steunende op de besmettelijkheid
Nodige Verhandeling van de Venusqualen ofte Pokken, met alle
desselfs toevallen, en zekere Grondige Genesingen. Door Stephanus
Blankaart, In zyn Leven P. en M. Doct. en Practezyn tot Amsterdam.
[156 blzz. met 1 blz. register].

Het boek eindigt met eene lijst boeken, vooral Nederlandsche, in den boekhandel van Nicolaas ten Hoorn te Amsterdam gedrukt en verkrijgbaar.
De naamregister van Abkoude noemt ook deze 5 e uitgave
in 1729 (1 g. 4 st.) ; Vander Aa en Regt vermelden eene
uitgave te Amsterdam in 1702. Het British Museum bezit
(549 c 22 (1)) een Duitsche vertaling : Neue Kunstkammer der
Chirurgie... auss dem Niderlandschen... jibersetzt. . und dem
zweyten Druck iibergeben. Hannover und Hildesheim 1690, 8°.
**
[1729 Blankaart]. Verhandeling van de Operatic ofte Werkingen
der Medicamenten In 's Menschen Lighaam. Toonende de ware oorsaak van der selver verscheide uitwerkselen. Als mede Het ontwerp
van een Nieuwe Pharmacie, Volgens de hedendaagse wyse van ordineren ; Beide door Stephanus Blankaart, In zyn Leven P. & Med. Doctor, en Practizyn tot Amsterdam. Den derden Druk. Te Amsterdam,
By Willem de Lavoje, Boekverkoper, op de Singel, by het Latynsche
School. En by Pieter Aldewereld, Boekverkoper, in de Wavestraat, op
de hoek van de Keysersgragt. 1729. [Voorrede + 332 blzz. + register,
10.3 x 16.8 cm., Bibl. Univ. Gent med. 2864].

De studie van de werkingen der geneesmiddelen behelst 22
hoofdstukken; na eene uiteenzetting van de maag- en darmbewerkingen, beschrijft Schr. de geneesmiddelen volgens hunne werkingen. Bij de bespreking der zweetmiddelen wordt eene
uitlegging gegeven van de koorts volgens de heerschende theorie van het alcali en het acidum; in de koorts ontstaat een
strijd tusschen het alcali en het zuur « beyde een verscheyde
beweginge hebbende, tegens malkanderen botsent » ; eene heete
broeiing ontstaat omdat het een bloedpijpje het ander kleiner
maakt, en aldus meet meer subtiele mnterie doorvloeien; het
bloed moet dan smiler vloeien als het door de slagaders in de
aders kan overgaan, en er moet ,een groot gedeelte vocht
de huidopeningen uitgelaten worden; aldus komt zweet mar
buiten.
Benevens deze duistere theorie in hoofdstuk IV, krijgt men

— 492 —
in hoofdstuk V belangwekkende inlichtingen over het bronwater te Spa, en wel der fonteinen Pouhon, Geronster, Savoniere en Tonnelet; nu wordt namelijk vermeld dat het Pouhonwater vitriool bevat dat in de diepte van de aarde uit het zuur
van de zwavel ontstaat, eigenaardige uitlegging van het bestaan
in dat water van gassen die wij thans onder de namen van koolzuurgas, en zwavelwaterstofgas kennen.
Ten opzichte van de omzettingen van metalen in goud,
spreekt zich Blankaart verstandig uit als hij zegt (blz. 279) .
I' Nu ik heb het kunsjen, nooit onderstaan, ik kan daar ook
niet van zeggen. » Wat hooger zegt hij niettemin : « De soekers van de goud-konst, zijn vinders van de bedel-konst ».
De Pharmacopcea of to Apothekers winkel behelst de blzz.
283 tot 332 en is minder uitgebreid als de Apothekers winkel
van 16 Maart 1678.
De voorrede draagt als dagteekening 1 Januari 1690. Eene
uitgave in 1690 te Amsterdam vindt men in den Catalogus van
het British Museum. De Naamregister van Abkoude vermeldt
eene uitgave in 1709 te Amsterdam en deze van 1729. In het
Woordenboek van Vander Aa vona ik aanteekeningen over
1700 en 1703 terwiji Regt enkel van 1700 spreekt.

***
[1735 Blankaart]. Steph. Blancardi Lexicon medicum renovatum,
In quo totius artis Medicae termini, in Anatome, chirurgia, pharmacia,
chymia, re botanica etc. Usitati, dilucide et breviter exponuntur juxta
neotericorum turn practicorum tum mechanicorum placita et vere demonstrata principia.
Hisce adjungitur Graecarum vocum etymologia; turn earum Belgica, Germanica, Gallica, Anglica etc. interpretatio ; cum indicibus
locupletissimis.
Editio novissima, caeteris longe auctior et perfectior.
Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1735, Academiae
Typographum. (12.6 x 20.0 cm., praefatio + 928 blzz. + aanwijzers,
Bibl. Univ. Gent H 2712).

Dit woordenboek is in de Latijnsche taal opgesteld; de
technische woorden zijn in verscheidene talen vertaald; aldus
treft men er in de Belgica interpretatio of Vlaamsche vertaling.
[1754 Blankaart]. Steph. Blancardi Lexicon medicum renovatum.
In quo totius artis Medicae termini, in Anatome, chirurgia, pharmacia,
chymia, re botanica etc. Usitati, dilucide et breviter exponuntur juxta
neotericorum turn practicorum turn mechanicorum placita et vere demonstrata principia. Hisce adjungitur Graecarum vocum Etymologia ; turn
earum Belgica, Germanica. Gallica, Anglica etc. interpretatio ; cum
indicibus locupletissimis. Editio novissima, et ob additiones a Viro
Celeberrimo Joanne Henr. Schulzio descunptas caeteris longe auctior et
perfectior.
Lovanii, apud Jean-Franc. Van Overbeke, Sub signo Lampadis
Aureae 1754. Cam approbatione et privilegio. (12.3 x 19.8 cm., praefatio
+ 1 tot 588 blzz. + 589 tot 928 blzz. + aanwijzers, 2 vol., Bibl.
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Univ. Gent Med. 331 ; de boekerij der Kon. Vlaamsche Academie
bezit het l e deel, deze van de Kon. Bibliotheek te Brussel 2 exemplaren
(II 42915 en VB 4457)).

Deze uitgave verschilt van de uitgave van Leiden 1735 niet;
alleen is zij in 2 boekdeelen omdat « het tweede deel beginnende met letter N. Pag. 589 niet geclopt magh worden maer wel
sterck geperst », zijn de namen van uitgever en herziener bijgevoegd. De toelating tot drukken is geteekend in naam van
Maria Theresia te Brussel op 27 September 1751 door Henricy,
en te Leuven op 10 October 1751 door F. Scheppers.
In den tekst vond ik geen verschil met de uitgave van
1735; de letters, de verdeeling onder de blzz., de versieringen
zijn in de twee uitgaven volkomen gelijk, alsof zij te samen
zouden gedrukt geweest zijn.
Dit werk heeft talrijke uitgaven gekend; Vander Aa, en
Regt die de lijst van Vander Aa heeft opgenomen vermelden:
1679 Amsterdam, 1683 Jena, 1690, 1702, 1717, 1735 Leiden,
den, 1705 Frankfurt, 1758 Magdeburg, 1754 Leuven, 1708,
1715 en 1726 London. In de Dictionnaire van Eloy vindt men :
1679 Amsterdam, 1683 Jena, 1690, 1702, 1717, 7135 Leiden,
1705 Frankfurt, 1748 Magdeburg, 1754 Leuven, en een Engelsche vertaling te Londen in 1715. Hoefer noemt alleen de uitgaven van 1679 te Amsterdam, van 1754 te Leuven, en Engelsche vertalingen te Londen in 1708 en 1726. De Catalogus van
het British Museum noemt twee exemplaren van een Engelsche vertaling te Londen, 2' uitgave 1693 (773 b 7) en 4' uitgave 1702 (7305 a) de uitgave te Leiden in 1702, te Magdeburg in 1739 en in 1748, en eene uitgave te Leipzig in ,1832 :
Editio novissima emendata et aucta a C. G. Kuhn, 1832,
2 vol., Lipsiae 8°. Volgens Acta Lipsiae (37) verscheen de
30 uitgave, bezorgd door J. H. Schulze in 1739 te Magdeburg
**
1792. Aphorismen of kortbondige spreuken van Hippocrates, Benevens deszelfs wet en onderrichtingen. Met een bekwaem Register en
Woorden-Boeksken voorzien. Nevens d'aenmaeninge van den Heer N.
Tulp (38) Vertaelt door S. Blankaart, M. D. tot Amsterdam. Midsgaders
de Regels van Pareus (39). Tot Gend, By Adrianus Colier (40), in de
Burgstraete no 95, 1792. (11.6 x 18.6 cm., titelprent, voor-reden + X +
206 bizz., Bibl. A. J. J. V.)
(37) Nova Acta Lipsiae Suppl. IV, 1742, blz. 350: Stephani Blancardi lexicon
m.edicum renovatum in quo totius artis medicae vocabula usitata breviter et
klilucide explicantur. Recensuit, aliquibus locis auxit, pluribus emendavit Jo.
Heuricus Schulze, D. medicinae, eloquentiae, et antiquitatum, professor in Regia
Fridericiana. .Editio tertia. Halae Magdeburgicae, ex officina Fritschiana, 1739
in 8.
(38) Tulp Nicolaas, Amsterdam 1593 t 1674, geneeskundige, burgemeester van.
Amsterdam; van hem verscheen in het Hollandsch : De drie boecken der Medicynsche aenmcrkingen 1600, geneeskundige waarnemingen 1740. (Vander Aa.)
(39) Hier wordt zonder twijfel Pare Ambroise bedoeld, den beroemden anatoom en heelkundige. Laval 1517 f Paths 1590.
(40) In de Bibliographie gantoise, Recherches sur la vie et les travaux des
imprimeurs de Gand van Ferdinand Vanderhaeghen (Gand 1862, TV, biz. 248) leest
men dat Adriaan Colier een kleine drukker te Gent, in de Burgstraat 95,
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De titelprent, geteekend P. Tiberghien, verbeeldt Hippocrates' hoofd waaronder de woorden : « Dus heeft onz Griekenland Hippocrates gegeven, wier Geest eeuw uit eeuw in, zal
in zin schriften leven. » De voorrede leert ons dat de beeltenis
geteekend is naar den gedenkpennning uit het werk van den geneeskundige Richard Mead (41). In de voorrede die zeer uitgebreid is (32 blzz.) worden beschouwingen geschreven over Hippocrates' verdiensten; daar worth ook medegedeeld dat de nitgave naar de Hollandsche uitgave van Blankaart werd afgedrukt, met enkele aanvullingen. Daarna komt een levensschets
van Hippocrates volgens Soranus (42) (X blzz.)
De kortbondige spreuken worden in 8 deelen aangegeven,
(90 blzz.) met daarna een alphabetisch register (blzz. 91-140).
Het boek eindigt met het overzicht van de wet en de anderrichtingen van Hippocrates volgens Galenus in het boek der
oordeelen (blzz. 141-161) , de uitlegging der kunstwoorden in
de spreuken (blzz. 162-187), de geneeskundige vermaningen
van Nicolaes Tulp. (blzz. 188-201) in 74 artikelen, en de 39
heelkundige regels van Pareus. (blzz. 202-206).
De toelating tot herdrukken is geteekend : Gend 2,1 february 1792, G. F. De Grave, B. K. en L. Maroucx d'Opbracle,
L. C. R.
De naamregister van Abkoude noemt eene uitgave te Rotterdam (8 st.), alsook Vander Aa en Regt, maar zij geven geen
dagteekening op.
**

De scheikundige brengt zijn leven door in het Laboratorium; het is alleen echter in de Bibliotheek dat hij kennis kan
maken met de wetenschap van het verleden, en dat hij bij gevolg een gedachte kan krijgen van den vooruitgang van de wetenschap.
Stephanus Blankaart heeft mij weder in de gelegenheid gesteld den weg der Bibliotheken te bewandelen en aldus het soms
eenzijdig hoekje van het Laboratorium van tijd tot tijd te
verlaten. Heeft Pasteur ons niet eens geleerd : « Vivez dans
la paix sereine des Laboratoires et des Bibliothêques (43) . ».
tusschen 1787 en 1898 was. Van het boek Aphorismen van Hippocrates zegt Van
der Haeghen : a In 8° publik par Vervier. Adr. Colier avait intprime le prospectus
suivant: Cornmentaria of u3tiegging van de kortbondige skreuken van Hippocrates,
ouvrage qui devait paraitre au commencement de 1793, en 2 vol. in 8. Nous
ignorons si cat ouvrage a vu lie :MUT . .
(41) Mead Richard, Stepney 167 f London 1754, Engelsche geneeskundige;
heeft namelijk de werking van vergiftem bestudeerd. (Richer.)
(42') Reimer (Getehrten Lexicon.. IV, 1751, blz. 682) noemt een geneeskundige
Soranus bijnaamd Mallotes, te Mallos in Silicien geboren, tijdgenoot van
Hippocrates, — een 2' geneeskundige Soranus van Ephesus in de 2° eeuw, geneeskundige te Alexandria en te Roma, — en een 3° geneeskundige, ook van Ephesus,
maar die later heeft gelecfd; van dezen laatste is cen Fragment de vita Hippocratis gebleven.
(43) Disconrs jubile 27 Dec 1892.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenschab le bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
Wetenschakiben, 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 kennismaking N an
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te 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,
hotidende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans=Fonds vastgesteld,
zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door }mar 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 a en b genoemde ,, noodzakelijk worden bevonden.
hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernornen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
gen oemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe to kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
r Hittite, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE ThIDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken; die in den loop
x,an 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, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belan.phebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, to Gent (met vermelding op het adres :
roar den Aug. Beernaert-prijs), in to zenden.
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Augustus en September
1°)

Verslag over de Augustus-vergadering

2°)

Yshrand Vincent en zijn Antwerpsche Vrienden, door Dr
499
MAURITS SABRE, werkend lid

3°)

495

Nehemia en Ezra, door Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
briefwisselend lid der Academie ..... . .

552

565

4°)

Verslag over de September-vergadering

5°)

Emile Claus, door Prof. LEO VAN PUYVELDE, werkend
569-lid

6°)

Hongaarsche Kinderen in de Kempen, door GUSTAAF SEGERS,
„.
574
werkend lid der Academie

7°) Guido Gezelle, zanger der zonne, door . Kan. AM. Joos,
.
werkend lid der Academie ..... . .

592

Vergadering van 6 Augustus 1924
Aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder,
Mr. LEONARD WILLEms, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris ;
de heeren : K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEU=
LENEER, GUST'AAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM.
joos, Is. TEIRLINCK, OMER WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPI,
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS,
Dr. J. PERSYN, en Dr. M. SABBE, werkende leden ;
de heeren : Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en Prof. Dr. A.
briefwisselende leden.

CARNOY,

De heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, werkend lid, F. V.
BOELAERE en Pater J. SALSMANS S. J., briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.

TOUSSAINT VAN

***
De Bestendige Secretaris leest het verslag der Julivergadering ; het wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd.

***
Bevorderingen in de Nationale Orden. — Bij Koninklijk
Besluit van 21 Juli 1924 (Staatsblad van 25 Juli) werden Mej.
M. E. BELPAIRE, Kan. AM. JOGS en OMER WATTEZ, werkende
leden der Academie, bevorderd tot commandeur in de Kroonorde ; de heer Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, insgelijks werkend
lid der Academie, werd bevorderd tot officier in de Kroonorde.
— De heer Bestuurder wenscht genoemde heeren geluk met de
bekomen onderscheiding. (Toejuichingen.)

**
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering
Koninkrijk Belgie. Ministerie van Nijverheid en Arbeid. Arbeidswezen. Wetten en Reglementen betreffende den Arbeid en de inge.
deelde inrichtingen.
Ministere de 1'Industrie et du Travail. Office de ('Assurance et
de la Prevoyance sociales. Les Societes Cooperatives en Belgique. 1873-1922.
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Universite de Gand. Recueil de travaux publies par la Faculte
ide Philosophie et Lettres. 52 e fascicule : Het Bisdrom Terwaan van den
oorsprong tot het begin der veertiende eeuw. (Met een kaart.) HANS
VAN WERVEKE, Doktor in Wijsbegeerte en Letteren.
Inventaires des archives de la Belgique publies par ordre du
'Gouvernement sous la direction de 1'Administration des Archives generales du royaume. Chartes et cartulaires des duchês de Brabant et de
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. l re partie — Tome VIII.
Door de a John Crerar Library », te Chicago :
The John Crerar Library. 29th annual report for the year 1923.
Door den heer Mr. J. VAN OVERBEKE, advocaat, te Gent :
De Vlaamsche Conferentie der Balie bij het Hof voor Beroep van
Gent. 50-jarig jubelverslag, door Mr. VAN OVERDEKE, Secretaris. In
zitting van 8 Maart 1924.
Door den heer J. VAN WESEMAEL, Van Duysestraat 23, Dendermonde :
Jz Vtwr,z, De stad Dendermonde en hare Helden. (Zelfde titel
in 't Fransch.)

**
MEDEDEELING

door den Bestendigen Secretaris.
Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. — Brief van
22 Juli, uitgaande van de Gezamenlijke Regelingscommissie der
Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen, waarbij gevraagd
wordt dat de Academie zich officieel zou laten vertegenwoordigen op de Congressen (het XXIII' voor Natuur-, Wis- en Geneeskunde, Let XII' voor Philologie, het IIe voor Economische
Wetenschappen) die 9 en 10 Augustus te Aalst zullen gehouden worden. — De heeren Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, en Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, werkend lid,
nemen aan de Academie te vertegenwoordigen.
*
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSI1N.

1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal.
en Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPA, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : K. DE FLou, voorzitter, Kan.
AM. joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GoEmANs, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. J. VERcouLLIE, Mr. L. WILLEMS,
3. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPA, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Fleimisch=deutsche Liedergeinei)nschaft in fruheren lei=
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ten, door Prof. Dr. A. KOPP. - Verhandeling door CHARLES
A. WILLIAMS, Urbana, Illinois U. S. A., ter uitgave aangeboden.
Tot onderzoek toevertrouwd aan de heeren, VERcouLLIE en
WILLEMS.
2°) « De vierde Martijn ». (Voortzetting.) — Lezing door
Mr. LEONARD WILLEMS.
*De heer WILLEms wijst op de historische zinspelingen in
,den Vierden Martijn, en knoopt daar enkele tekstverbeteringen
aan vast. Voorts bespreekt hij een aantal twijfelachtige lezingen
in den tekst van het hs. Ook de tekst van de 3 Martijns in
hetzelfde hs. bewijst dat de afschrijver vrij slordig was. Besluit :
de Vierde Martijn moet aan Hein van Aken toegeschreven
worden. Het is een vurig pleidooi voor het behoud van Brabant's neutraliteit in den wereldoorlog, die in Januari 1300 (na
afloop van den wapenstilstand) scheen te moeten uitbreken. De
dichter gevoelt seen sympathie voor Frankrijk noch voor de
Leliaerts, maar stelt evenmin vertrouwen in Engeland, den
bondgenoot van zijn vorst. Profetische woorden : toen hij zijn
gedicht schreef wist hij niet eens dat Koning Edewaert bezig
was met den Franschman over verzoening te onderhandelen, en
zich gereed maakte om Gwijde van Dampierre te verraden. De
'schrijver is innig gehecht aan Brabant, zijn geboorteland, en
besluit zijn betoog met de hoop, dat Jan II zou maken zulk
.(( gespan )), zulk bondgenootschap, dat hij zich niet «bezeere»,
dat het vaderland er zoude wel bij varen. Jammer dat Godevaert van Brabant in 1302 op de zijde streed van Frankrijk,
met een schare Brabantsche edellieden, die door de Vlamingen
even onbarmhartig neergehouwen werden als de Franschen zelf.
Hadden ze liever geluisterd naar Hein van Aken's wijzen raad !
3°) Over de moderne bronnen voor ToPonymie. — Lezing
door K. DE FLou.
Enkele wenken voor den Toponymist : gevaar van toe te
geven aan vooropgezette stelsels, waarin de bevindingen sours
niet passen ; noodzakelijkheid om met fiches, heel ordelijk, alles
aan te stippen, zooals hij 't vindt, zonder dadelijk te willen verbeteren wat hem verkeerd schijnt ; omstandige opgave van bescheiden, kaartwerken, monografieen over geschiedenis van gemeenten, enz., 17 reeksen van moderne bronnen, die achtereenvolgens besproken worden. De h. DE FLou bedoelde zijn jarenlange ervaring bondig uiteen te zetten tot voorlichting van de
jongeren, die willen arbeiden op het gebied van de plaatsnaamkunde. Een volgende lezing zal handelen over de «oudere» bronnen ; de bronnen van voor ± 1800.
De Commissie stelt voor de lezingen van de hh. WILLEMS
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in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen..
— Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.

en DE FLOU

Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. L. SIMONS, wn. voorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. MUYLDERMANS, G. SEGgRS,
Prof. Dr. L. SCHARPA, Dr. J. PERSIJN, Dr. M. SABBE, leden,
en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
De heer VERMEYLEN, voorzitter, afwezig, wordt vervangen
door den heer L. SIMONS, ondervoorzitter.
Aan de dagorde staat :
1°) Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche Vrienden, —
Lezing door Dr. MAURITS SABBE.
Dr. SABBE leest enkele bladzijden en bespreckt verder zijne
uitgebreide studie over de Vincent's, Ysbrand en Livinus, en
hunne briefwisseling met de familie Moretus, drukkers ite Antwerpen.
Wij vernemen uit die 5 bundels brieven vele belangrijke dingen over het economisch leven van dien tijd, voornamelijk over
de drukkers en den papierhandel. Ook veel interessants over het
familieleven in de gezinnen der Vincents en der Moretussen.
Verder eigenaardige mededeelingen over het intellectuèele
leven, over kunst en letteren, namelijk over muziek, over gedichten, over uitgaven van boeken o. a. Thomas a Kempis'
Imitatio Christi met een portret van den schrijver der Navolging, en over de geschiedenis van den schouwburg in Antwerpen.
Dr. SIMONS, wn. voorzitter, bedankt den heer Dr. M.
SAM voor zijne belangrijke mededeeling en stelt voor ze op te
nemen in de Verslagen en Mededeelingen. — Door de algemeenevergadering goedgekeurd.
**
DAGORDE.
Lezing door Kan. Dr. A. van Hoonacker, briefwisselend
lid : Nehemia en Ezra. — Op voorstel van den heer Bestuurder
beslist de vergadering dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche
Vrienden.
door Dr.

MAURITS SABBE,

werkend lid.

Sedert ruim dertig jaren staat Ysbrand Vincent in het
schandehoekje onzer literaluur.
Het is F. Z. Mehler, die hem in 1891 daarin duwde, door
hem in het tijdschrift Nederland (1), uit den hoop der roemlooze, maar op het stuk van eerlijkheid toch onbesproken polijsters en schavers van het dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum naar voren te halen en van onbeschaamden letterdiefstal
te beschuldigen.
Als wij het stuk van F. Z. Mehler aandachtig lezen, dan
zijn wij geneigd, niet om in beroep te gaan tegen zijn uitspraak,
maar toch om eenigszins verzachtende omstandigheden te pleiten. Het blijkt immers nergens, dat Ysbrand Vincent door persoonlijke eerzucht werd gedreven toen hij Pieter Verlove's
Nederlandsche bewerking van Moliere's Ecole des Maris, naar
dichtgenootschappers-ideaal vloeiender en zuiverder van taal
maakte, in een consequenter spelling stak, mot rneer verzorgde
interpunctie voorzag en dan, zonder den naam van den bewerker te vermelden onder een anderen titel als een uitgave van
Nil Volentibus Arduum liet drukken (16901 (1). En toen hij hetzelfde deed met het zinnespel van Jan Pook : De Dood van
Eigenbaat of de Herstelde Wil in het Eiland van Vrije Keur,
met de klucht Verjaagde Kantoorklerk van denzelfde of met
De geschaakte T3ruid of v'erliefde Reizigers (naar Les carosses
d'Orlêans van Jean de la Chapelle) door Jacob van Rijndorp (2),
dan schijnt hij daarmede toch oak niet getracht te hebben
voor eigen roem te werken. Het was vooral de eer van zijn geliefd dichtgenootschap, die hij er Wilde mee verhoogen, en
nadat hij de ruwe, hortende taal van Verlove, Pook of Van
Rijndorp geschaafd en gladder gemaakt had, kon hij, de opvattin gen van den tij d in acht nemende, te goeder trouw meenen
dat Nil Volentibus voortaan OD die werken voor een niet gering
anti deel aansnraak mocht maken. Wii meenen met Prof. T. te
Winkel, dat V. Vincent in dezen « bii zijn naleve pedanterie »
volkomen « te goeder trouw » was (2).
(11 Nederland II. 1891. p. 79.
(2) Te W ;nkel : Ontwlckelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
III, p. 106. (Haarlem, 1910).
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Toen, Mr. Andries Pels en Dr. Lodewijk Meyer in 1669 Nit

Volentibus Arduum oprichtten, behoorde Ysbrand Vincent, die
toen reeds twee stukken (De gheveinsde Doodt van Joosje, naar
La feinte mort de Jodelet van G. Marcoureau de Brecourt) (1667),
en Pefroen met het Schaapshoofd, naar Lubin oit le sot venge

van Raymond Poisson (1669) (1) had later verschijnen, onder
de eerste leden. In 1671 nam hij op zich om voor het genootschap,
l'Art de Plaire te vertalen en hielp hij sommige zijner mede-leden in het samenstellen van het Nauwkeurig Onderwijs in de
TooneelPoezij (2) .
In 1688 behoorde Y. Vincent onder de regenten die den
schouwburg van Nil Volentibus Arduum bestuurden (3).
Zijn voornaamste verdienste ligt in het herzien en heruitgeven van Alle de Werken van het Genootschap Nil VolentilbusArduum, door hem in 1702 begonnen. Reeds vroeger waren die
werken. : tooneelspelen, de BerisPdichten van Juvenaiis, Bij,gledichten 013 Otto Valenius' Zinnebeelden, enz. verschenen
bij Alb. Magnus, op den Nieuwen Dijk in den Atlas (in
1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683), maar verscheidene ervan
waren uitgeput en slordig nagedrukt door de Erven van Alb..
Magnus, zoodat een verzorgde herdruk noodzakelijk bleek. Ysbrand Vincent nam die taak op zich, en zoo is het aan hem
te danken, dat wij op den arbeid van Nil Volentibus Arduum een
tamelijk volledig overzicht kunnen nemen. Van Vincent zelf
komen in deze verzameling voor : een vierde druk van Pefroen
met het SchaaPshoofd (1711), De belachelijke Serenade (1712)
en het voor de schildering van het publiek in den schouwburg
zeer interessante stuk De Amsterdamsche Dragonade (1714).
Naar aanleiding van deze uitgaaf werd Y. Vincent heftig,
aangevallen door degenen die beweerden in hun auteursrecht
gekrenkt te zijn. Zij wreven hem aan, dat hij « niet bekwaam
was om twee regels in een staatsspel te berijmen », slechts de
(( schaduw » was van manner, als Pels en Meyer. (T. W. Ontw.
p. 113) en «van Nil volentibus het staartje» moest genoemdworden. (T. W. p. 116.) Niettemin bleef hij toch nog in de
oogen van velen, leerlingen en bewonderaars, als Jacob Zecus,
e. a., een gezaghebbend man.
Het is ors hier niet te doen om Vsbrand Vincent's verdienste als letterkundige te onderzoeken. Hoe vergoelijkena
men zijn werk ook bespreke, toch zal de piaats, die hij in de
literaire kunst hekleedt, altijd een zeer bescheidene blijven.
Gelukkiglijk was de man nog iets antlers dan lid van Nil(1) Te Winkel : Ontwikk. III, 28.
(2) Nederland II, 1891, D. 79.
(3) Te Winkel. Ontwikk. p. 103. Dit ambt bleef hii waar-schijnlijk niet langer bekleeden dan 1692 (T. W. Ontw. p. 106).
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Volentibus Arduttnz. Hij was een aanzienlijk papierhandelaar en
heeft als dusdanig een niet geringe bedrijvigheid aan den dag,
gelegd, in het tijdperk van den grooten opbloei der Nederlandsche papierfabricatie. Het is vooral deze laatste zijde van Ysbrand Vincent's levensbeeld, die ons aantrekt, en die wij met
onuitgegeven bescheiden willen toelichten. Bij die gelegenheid
zal ,er toch ook meer dan eens aanleiding zijn, om onbekende bijzonderheden over zijn literaire bemoeiingen ten beste te geven.
De schaarste aan levensbijzonderheden over Y. Vincent in de
speciale werken was ons een prikkel tot dezen arbeid.
De hier bedoelde bescheiden over Y. Vincent vonden wij
in het archief van het Museum Plantin-Moretus.
Sedert 1660 onderhield de Antwerpsche drukkersfirma belangrijke handelsbetrekkingen met Livinus Vincent, Ysbrand's
broeder, die toen als papierkoopman compagnon was van Gerrit
Verduyn te Amsterdam. Na den dood van dezen laatste in September 1666, ging Livinus Vincent onmiddellijk een nieuwe
vennootschap aan met Ysbrand. Een paar weken na Verduyn's
overlijden was Ysbrand reeds bij de Moretussen te Antwerpen
om over zaken te spreken. Op 20 December richtte Moretus een
brief aan « Livinus Vincent en Comp. », en van 23 Decemberaf heette de firma voortaan « Livinus en Ysbrand Vincent ». In
1688 stierf Livinus Vincent en de betrekkingen met het Antwerpsche huis werden door Ysbrand alleen voortgezet tot in
1718, het jaar van zijn overlijden.
Gedurende 58 jaren dus hebben de Vincent's en de Moretussen brieven met elkander gewisseld.

Verscheidene leden van de familie Moretus hebben elkander
in die tijdspanne aan het hoofd der drukkerij opgevolgd.
Toen de correspondentie begon, was Balthasar Moretus II
leider der drukkerij. Na diens afsterven in 1674 werden de
zaken een tijdje bestuurd door zijn weduwe Jouffr. Anna Goos,
maar weldra nam Balthasar III, haar oudste zoon, het roer in
handen. In 1696 werd de leiding, bij diens overlijden, door zijn
weduwe, Anna Maria de Neuf, waargenomen en toen zij in
1 714 stierf, was het haar zoon Balthasar IV, die haar opvolgde.
De bescheiden, die het archief van het Museum PlantinMoretus over deze betrekkingen bewaart, zijn van tweeerlei
aard. Eenerzijds vinden wij daar de minuten van de brieven
door de Moretussen aan de Vincent's geschreven, van af 1664
tot 1719 (4 . P. Reg. CCXCI tot CCXCVIII). Anderzijds staan
de brieven door de Vincent's aan de Moretussen gezonden.
Hier is de verzameling niet zoo volledig. De oudste brief dagteekent eerst van 1671. Van 1680 af is er een leemte tot 1694.
Maar van dit jaar af zijn weer al de brieven aanwezig tot in
1721. (A. P. Reg. DCXXVIII tot DCXXXII.)
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Deze bijna zestig-jarige handelscorrespondentie bracht de
Moretussen en de Vincent's dicht bij elkander. Zij dreven met
alleen zaken, ze steiden ook belang in hun wederzijdsche lotgevallen, bezochten elkander, bewezen elkander allerlei dien,
sten, met een woord zij werken vertrouwde vrienden, en handelden dus in hun brieven ook meer dan eens over zaken, die
niet van uitsluitend commercieelen aard waren.
De Moretussen deden aanzienlijke papierbestellingen bij
de. Vincent's. wij nemen ter staving slechts, eenige zakencijfers
nit den hoop. In 1673 bedroeg hun rekening van Januari tot
19 October gulden 33955,2 (1) ; — in 1676 van Januari tot
27 November gulden 29755,7 ; — in 1677 van Jan. tot November gl. 31284,16 ; -- in 1678 van Jan. tot Dec. gl. 28410,11 ;
— in 1693 van Jan. tot December gl. 23507,3,8 ; — in 1694
van Jan. tot Dec. gl. 41468,18,8 ; — in 1695 van Jan. tot Dec.
gl. 41037,7 ; — in 1700 van Jan. tot October gl. 44034,14,8.
Bijna al die papieren kwamen tot in 1685 uitsluitend uit
Frankrijk, vooral nit Angouleme. Daar lag het zwaartepunt
van den heelen handel der Vincent's. Toen in 1671 bij plakkaat
van de Staten de invoer van Fransche goederen in Holland verboden werd, dachten de Vincent's er ernstig over na om zich
in de Spaansche Nederlanden te komen vestigen. Zij schreven
in dien zin aan Moretus, die hen in een brief van 30 Juli 1672
-afraadde « in dese quartieren te komen woonen » daar de om-standigheden er voor den handel ook niet gunstig waren (2).
Na 1685 is el voor de eerste maal ook sprake van bestellingen
hollandsche papieren naast de Fransche.
De Vincent's hadden er kulk groot belang bij, dat het yen
vaardigen der Fransche papieren niets te wenschen overliet, dat
Vsbrand een reis ondernam naar Angouleme om de molens die
daar voor hen werkten ter plaatse te gaan nazien, en er toe
besloot om zich daar voor goed te vestigen en van daaruit met
zijn broeder samen te werken.
Iinde Juli of begin Augustus 1675 kwam Ysbrand Vincent
te Rouaan aan om zijn onderzoekingsreis te beginnen (3). Enkele maanden te voren (15 Februari) was hij te Antwerpen met
Mevrouw Moretus komen spreken over de kwaliteit der papieren, waarover zij geklaagd had (4) , en wij krijgen den indruk,
dat het verlangen om haar voldoening te geven niet vreemd was
aan de reis van Vsbrand naar Frankrijk. Nauwelijks was hij te
Rouaan aangekomen of hij zond bericht naar Antwerpen. Mevrouw Moretus liet aan Livinus te Amsterdam schrijven : « Ick
(1)
(2)
(3)
(4)

A. P. Reg. DCXXVIII, 164.
A. P. Reg. CCXCVI, p. 183
DCXXVIII, 11 Aug. 1675.
CCXCVI. p. 425, 463.
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hebbe van Ul. Broeder tydinghe van 3 deser alsdat gheluckigh
te Rouen ghearriveert is en hoopt soo haest syne saecken aldaer
ende tot rarijs verricht sal hebben, hooger op te trecken. Ick
hope met U 1. met anders ott sal met syn presentee aldaer
beeter oordres stellen in het maecken der papieren, waerdoor
in het toecomende alsulcke schade niet meer en come te lij den,
sooals noch daghelycx voorvalt » (1).
Om zijn zaken in Frankrijk met meer gemak te regelen,
vroeg Ysbrand Vincent aan 11evrouw w e Moretus Goos een
aanbeveling (2) bij Frederic Leonard, den Brusselschen drukker,
die in de Plantijnsche drukkerij onder Balthasar Moretus I in
de leer was, en het nu te Parijs tot den rang van « imprimeur
ordinaire du roi » had gebracht (3). Vincent verkreeg den aanbevelingsbrief, (( waervan » hij zich « volghens geliefte » mocht
bedienen (4). Ysbrand trof Frederic Leonard zelt niet aan, « de,
wyl by eenige tijd ziek geweest zijnde, op 't land was gegaan,
om zich wat te verlutigen en te herstellen. Hij onderhandelde
met Leonard's huisvrouwe » (5).
Op 25 October 1675 schrijft Livinus Vincent, dat zijn broeder « Godt lof op hun molen gearriveert was » en « tot de verbeteringe der papieren » begon te arbeiden (6). Uit latere brieven blijkt dat die molen zich te Pradier be yond (7). Verder vernemen wij dat de Vincent's bij contract nog molens voor hen
lieten werken te Tardif, te Teillet (8) en elders.
De firma Moretus werd goed op de hoogte gehouden van
hetgeen Ysbrand in het werk stelde om de papierfabricatie tot
ineer volkomenheid te brengen. Hij « practizeerde enige instrumenten om het Lijnwaat daar de papieren van gemaakt worden
door beweginge van 't water zeer schoon te doen wassen, zoo
dat de Papieren Witter, zuuijverder en gladder zullen zyn als
voordeezen ». Hij had ook besloten om de papieren voor de
Moretussen hestemd « voortaan noyt als in den Somer te laten
maken, dewyle de Winter Papieren doorgaans vol gebreeken
zijn » (9).

Mt een brief van Ysbrand blijkt wel duidelijk, dat het
hoofddoel van zijn verblijf in Frankrijk was de firma Moretus
in zake papieren bevrediging te geven. « Dewij1 ik, luidt het
(1)
(2)
(3)
p. 307.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

CCXCVI, p. 510, 9 Aug. 1675.
A. P. Reg. DCXXVIII (3 Aug. 1675).
G. Lepreux : Gallia typographica. Serie Parisienne, Tome I,
A. P. Reg. CCXCVI, p. 515.
DCXXVIII.
DCXXVIII.
DCXXVIII, 23 Dec. 1675.
Id., 11 Mei 1676 ; 31 Augustus 1676.
DCXXVIII, 15 Nov. 1615.
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daar, gelyk myn Heer weet, hier alleenig gekoomen ben, om de
papieren die wy voor Ued. doen maaken, van de opgegevene
fauten te zuuyveren, en volgens myn Heers schryven, beeter als
voor deezen te doen maaken, zo heb ik byzonderlyk myn werk
gemaakt, gelyk ik noch daagelyks doe, om de vereischte hoedaanigheeden van witheidt, gelykheidt, gewigt, gelymtheidt en
trouwe tellinge zonder kas in de goede boeken, ja zelf zo weinig
als 't mogelyk is in de kruisboeken, in alle uwe papieren te
brengen, tot welken einde ik de moolens die goet zyn, en eenige
reparatie van noode hadden,... hebbe doen verstelien, en geduurende d'eerste verstellinge grove slechte papieren in de winter doen maaken, en andere moolens, waarvan geen goede verbeeteringe in de papieren te hoopen stondt verlaaten, en beetere in de plaats verkoozen » (1) .
Ysbrand Vincent besloot zich voor goed in Frankrijk te
vestigen, zoo schreef althans zijn broeder aan Mevrouw Moretus
in het begin van 1679 (2). Hij verbleef te Angouleme in de
« voorstadt genaamt : au Fauxbourg de l'hommeau, daar by
zyn woninge en Pakhuys » had (3).
Het is daar dat de jonge Balthasar Moretus III hem in 1680.
ging bezoeken. Op zijn terugreis uit Spanje, waar hij in den
loop van dat jaar eenige weken vertoefde, bezocht hij « de quartieren van Angoulesme en de papiermolens op de riviere La
Charante » (4). Hij was daar de gast van Ysbrand Vincent, die
hem eenige dagreizen te gemoet trok (5), en hem met a groote
eere, caressen ende vrintschappen » ontving (6).
Het jaar na die Spaansche reis, in 1681, trad Balthasar Moretus III in de « negocie », en was nu nog meer dan ooit in
rechtstreeksche betrekking met de beide Vincent's. Hij bestelde
het papier voor zijn drukkerij bij Livinus te Amsterdam, die
het zich door Vsbrand uit Frankrijk liet opzenden.
Had Moretus te klagen over de papierfabricatie, dan richtte
hij zich ook wel onmiddellijk tot Ysbrand. Zoo verlangde hij
van hem papieren zoo goed als die, welke aan Mr. Blaeuw te
Amsterdam geleverd werden (7). Kreeg Moretus geen voldoening dan schreef hij aan Vsbrand Vincent, zich verplicht te
zien zijn bestellingen voortaan te Parijs te doen, waar toen
« eene extreme curieusheyt was tot de perfectie van het papier » (8) . Een ander maal dreigde hij zich te laten bedienerr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DCXXVIII, 13 Januari 1676.
DCXXIX.
DCXXIX, 19 April 1680.
CCXCVII, p. 160.
DCXXIX, 27 Juli 1680.
CCXCVIT, p. 184, p. 191.
CCXCVII, p. 278.
CCXCVII, D. 295 (9 Juni 1682).
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« voor alle sortementen » door de molens van Auvergne, « waar
de beste meesters of ceuvriers (waren) : Goubaire (4 molens),
Richard (2 molens), Jeubat (2 molens) en Colombier (3 molens) » (1).
Naast zijn papierzaak dreef Ysbrand Vincent blijkbaar ook
Handel in prenten. Meer dan eens is er in de briefwisseling
sprake van «beelden» en «beeldekens», die Moretus voor Ysbrand te Antwerpen bestelde, bij Mr. en Jouffr. van Kessel (2).
Eens was er een bezending, die tot fl. 149 Brabantsch beliep ;
een ander maal was er een van 200 stuk « beeldekens » (3).
In 1682 trad Ysbrand Vincent te Angouleme met Anne
Yver (4), een Fransche, in het huwelijk. Moretus wenschte hem
geluk daarmee op 27 Februari 1682 (5).
Gedureiide de eerste jaren van zijn huwelijk werd Ysbrand
zwaar beproefd. Als gereformeerde Nederlander werd hij met
de zijnen slachtoffer van de anti-protestantsche beweging, die
zich in Frankrijk rond 1660 openbaarde, steeds scherper en
scherper wordend, aanleiding gaf tot de vreeselijke dragonnades
van den intendant Foucault en op 17 October 1685 uitliep op
de herroeping van het Edikt van Nantes, waarbij ruim een
eeuw te voren door Hendrik IV aan de protestanten vrijheid
van godsdienst verzekerd was. Aan de gereformeerden werden
thans alle rechten ontnomen. Zij mochten in Frankrijk blijven
wonen, maar bun kinderen moesten Roomsch opgevoed worden.
Bij uitwijking werden hun goederen verbeurd verklaard (6),
wat niet belette, dat duizenden en nog duizenden toch Frankrijk verlieten.
Vsbrand Vincent en zijn jong huisgezin kwam aldus ook
fel in het gedrang.
Eerst vernemen wij, dat hij onmiddellijk na de herroeping
van het Edikt, zijn vrouw en kind over Antwerpen naar Amsterdam zond. Hij had aan Balthasar Moretus gevraagd om te
Antwerpen op die doorreis wat op hen te waken, doch op
29 October, nog niemand ziende aankomen, verontrustte zich
Moretus en vroeg nieuws aan Livinus te Amsterdam. Moretus
vreesde, dat Vrouw Vincent te Valencijn « ghearresteert » was
« alsoo alle kotsen volghens men hier is seggende, aldaar werden ghevisiteerd 8z ghearresteert » (7).
(1) CCXCVII, p. 315.
(2) CCXCVII, p. 278, 295.
(3) Id. 345 (30 Jantiari 1683), 350 (4 Mei 1683). CCXCV, p. 64.
(4) DCXXVXI, p. 827.
(5) CCXCVII, p. 278
(6) P. T. Blok : Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, III,
p. 236.
Lavisse et Rambarid: Histoire generate, VI, p. 299.
(7) CCXCV, D. 84.
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Livinus trok zich het lot van zijn broeders vrouw zeer ter
harte en reisde naar Valencijn om de uitwijkelingen daar te
helpers. Op 5 November be yond hij zich te Brussel, waar hij
onverrichterzake uit Frankrijk was terug gekeerd, maar zijn
schoonzuster evenwel eenige dagen later verwachtte. Moretus
schreef hem naar Brussel, dat hij « met leetwesen verstaen » had
uit zijn schrijven « het malheur aan (zyn) Broeders huysvrouwe
ende aen (hem) te Valencyn overkomen ». Dit « malheur »
wordt niet nader bepaald, doch wij kunnen onderstellen, dat
het de arrestatie van vrouw Ysbrand Vincent was. Livinus had
evenwel aan Moretus geschreven, dat hij zijn schoonzuster op
den e. v. Zaterdag wachtende was. Moretus was zeer sceptisch
op dat punt. « Inghevolghe van de wondere ordres, die in
Vranckryck daghelyx ghepubliceert worden, twyfele seer oft
Uh. Broeder met syne Beminde sullen uyt Vranckryck konnen
ofte moghen retireren, alsoo alhier gheseght wort, sulx op
confiscatie van goet en door ordre des coninckx ghepubliceert
te wesen, van het succes sal my aenghenaem wesen tydinghe
te becomen » (1) . Dit vroeg Moretus op 5 November 1635 aan
Livinus Vincent, doch op 7 Januari 1686 was hij nog altijd
zonder antwoord, zooals blijkt uit een brief, waarin hij zijn vraag
herhaalt (2).
Het is Vsbrand zelf, die in een schrijven uit Parijs, gedag-

teekend op 31 Januari 1686, aan Moretus verdere uitleggingen
geeft en hem tevens vraagt om enkele zijner invloedrijke vrienden te Ryssel te bewegen om hem te helpen bij den terugkeer
naar het vaderland.
(( ray este icy », luidt het in dien brief, « depuis trois mois
avec ma femme que je voulois volontiers mener avec moy vers
la Patrie, a quoy jusques a Present n'ay trouve d'asseure moyen
et despuis 8 jours devenu icy malade touttefois sans aucune
peril. Si vows avez quelque bon Ami a Lille qui vouloit avoir
la bonte de temoigner pour nous que nous sommes des Hollandois, et que nous demeurons a Amsterdam, je m'imagine
qu'ainsi avec elle, non obstant qu'elle ne parle flamand, je
passerois car nous avons une passeport de nostre hollandois et
parti Ambassadeur qui declare que nous sommes des sujects
de Mess" Les Estats d'Hollande. Sachant done son inclination
et son nom je luy escriroys le jour de nostre depart et luy
demander de nous faire l'amitie de se vouloir trouver a l'arrivee
de la carosse... » (3).
Moretus schreef nog denzelf den dag om hulp aan zijn
vriend den drukker Francois Fievet te Rijssel, opvolger van
(1) CCXCV, p. 84.
(2) CCXCV, p. 94.
(3) CCXCV, p. 98.
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Ignace de Rache, ook een vertrouwde van de Antwerpsche
drukkersfamilie (1). Zeker is het aan Moretus' aanbeveling te
danken, dat Fievet zich die zaak aantrok. Fievet schrijft dit
overigens uitdrukkelijk aan Moretus: « Je vous diray que pour
vre respect, je feray tout mon possible pour rendre service a
Mons' Vsbrand Vincent, vre ancien Amis, touchant ce qu'il
vous demande, qui n'est pas peu de chose en consideration des
edits que nre Roy a fait encor tout nouvellement contre les
Protestants; cependant pour le consoler vous pouvez luy mander
que vous m'avez escrit et que je travailleray pour son affaire
autant que les ordonnances du Roy me permettent ». Fievet
beloofde tevens, dat hij aan Y. Vincent schrijven zou wat hij
moest doen « pour passer par icy (Rij ssel) sans fascheries » (1).
Ben goede twee maanden later waren de pogingen van
Ysbrand om met zijn jonge vrouw uit Frankrijk te geraken
2.indelijk geslaagd. Zij kwamen te Antwerpen aan op 22 April
1686. Moretus liet het vol vreugde weten aan zijn vriend Fievet.
Hij bedankte hem « pour toutes les faveurs », die hij te Rijssel
had betoond aan Vincent en diens vrouw « lesquels a leur
grande joye sont arrive icy avant hier et me temoignent que
vous estes la seule cause de leur souhaite passage » (3).
Ysbrand en zijn vrouw bleven toen eenige dagen te Antwerpen, waar ze bij de Moreitussen te gast waren. Op 16 Mei
1686 waren zij terug te Amsterdam ,en vestigden zich daar
(( op de Lelygracht, het 2 e huy* van de Keysergracht » (4) .
Vincent dreef ,er handel voor ,eigen rekening en Moretus deed
bestellingen zoowel bij hem als bij zijn broeder Livinus.
Fen paar jaren later overleed Livinus, « naer een vierthiendaegsche sieckte » (5). Zijn weduwe bleef in de zaken en wij
zien dat zij ook voortging met aan Moretus papier te leveren.
Veel belangrijker is evenwel de correspondentie tusschen
Moretus en Ysbrand. De papierleverantie's blijven even aanzienlijk als vroeger, en de vriendschapsbetrekkingen, die blijkbaar aangewakkerd waren door de edelmoedige wijze waarop
Moretus Ysbrand geholpen had bij zijn vertrek nit Frankrijk,
werden steeds drukker en drukker.
Dergelijke vriendschapsbetrekkingen waren vroeger al met
Livinus hegonnen. Zoo zagen wij dat de Antwerpsche drukker
en de Amsterdamsche papierkoopman met elkander in wederzijdsch dienstbetoon reeds wedijverden. Tijdens den Devolutie(1) J. Houdoy : Les Imprimeurs Lillois, p. 149 (Paris, D. Morgand
et Ch. Fatout, 1879).
(2) CCXCV, p. 98 (3 Februari 1686).
(3) CCXCV, p. 109 (24 April 1686).
(4) CCXCV. p. 113.
(5) CCXCV, p. 247 (21 October 1688).

-508-oorlog had Livinus aangeboden de goederen, die Moretus « gheresolveert was nae Holiant te seynden » in zijn huis in veiligheid te brengen (1). Moretus zag evenwel van zijn eerste voornernen af, met omdat de campagne (1667) geeindigd was, maar
omdat hid vertrouwde, dat de troepen der Spaansche Nederlanden bij de volgende campagne (1668) « in beter defensie »
zouden zijn (2).
In 1676 gaf Moretus aan L. Vincent procuratie om hem in
zaken te vertegenwoordigen te Amsterdam en ook elders in
Nederland (3). Sedert verscheidene jaren overigens ontving L.
Vincent reeds betalingen voor Moretus in Nederland van Abr.
van Someren, Henry Wetstein, Pieter Mortier, Abr. Wolfganck,
Boom, Blaeu, Elsevier, Van Waesberghe, F. Van Metelen en
nog veel anderen meer. In 1681 was het L. Vincent, die op de
finantieele belangen van Moretus moest waken in het sterfhuis
van Daniel Elsevier, dat de voogden maar « onder beneficie van
inventaris hadden aanveert » (4).
Niet zelden ook bezochten L. of Y. Vincent en Moretus
elkander, waarbij zij elkanders « logis » tot hun « vertreck »
namen, zooals Moretus zich uitdrukt (5). Ysbrand was te Antwerpen in 1673 (6), en, ook in 1675. Moretus was te Amsterdam
in 1671 en in 1677 (7). Verder was het met geschenken, dat
Livinus Vincent en Moretus hun goede vriendschap onderhielden. Nu eens is het een « oxhooft » « pommes de Renet »
dat Livinus naar Antwerpen zendt (8), een ander maal is het
een « tour van ambere peerlen » voor Mevrouw (9), ofwel een
kistje « blauwe vygen » en « blauwe rozynen n tot « soulagement» (10) van «de harde verkoutheyt, gevolght van catharre»,
waardoor Mevrouw Moretus DM gekweld werd, dat ze « met
continue kortsen » te bed moest blijven (11).
Livinus Vincent doet nog aan Moretus een « present » van
(( Vin d'Auvernat », waarop deze als wederjonst twee vaatjes
rooden Malaga schenkt (12). Verder is er nog sprake van « twee
oxhoof den wijn en saet van schoone Melonen », die Moretus
van L. Vincent ten geschenke krijgt (13).
(1) CCXCVIII, D. 227, (1 September 1667).
(2) CCXCVIII, p 234 (17 October 1667).
(3)CCXCVI, p. 573.
(4)CCXCVII, p. 230 (9 Juni 1681).
(5) CCXCVI, p. 96 (9 ,Februari 1671).
(6) Id. id., D. 424; DCXXVIII.
(7) CCXCVII, p. 24.
(8) CCXCVI, p. 78 (29 December 1670), p. 82.
(9) CCXCVI, p. 141 (5 Nov. 1671).
(10) DCXXVIII (18 December 1679).
(11) CCXCVII, p. 139, 143.
(12) CCXCVII, D. 279 (9 Maart 1682).
(13) CCXCV, p. 50 (1 Januari 1685).
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Na den dood van Livinus worden die vriendschappelijke
overleveringen met alleen in eere gehouden, maar, zooals wij
hooger zegden, nog steeds versterkt.
De reeks der onaangenaamiieden, die Ysbrand Vincent bij
de herroeping van het Edikt van Nantes te verduren had, was
nog met uitgeput. Bij zijn vertrek uit Frankrijk had hij daar
twee teeder-jonge kinderen, een jongen, Ysbrand, en een meisje,
Esther, moeten achterlaten. Van 1685 tot 1697 en 1698 bleven
hij en zijn vrouw van die kinderen gescheiden. Het is dan ook
zeer begrijpelijk, dat zij alles in het werk stelden om hun familie te Amsterdam te vereenigen, en het is weer voor een groot
,deel aan Moretus te danken, dat zij daarin slaagden. Wederom
waren het de vrienden F. Leonard en F. Fievet, die aangesproken werden met verzoek om hulp te verleenen. Ditmaal kon
Vincent ook rekenen op de medewerking van een anderen gemeenschappelijken vriend van Mevr. Moretus • en hem zelf,
namelijk den Antwerpschen graveur Cornelis Martinus Vermeulen (1644 t 1708), die een tijd lang te Parijs werkte in het
atelier van G. Edelinck en nadien nog herhaaldelijk voor min
of meer langeren tijd in de Fransche hoofdstad vertoefde. C.
Vermeulen leefde ook in den kring van 's konings drukker F.
Leonard, voor wien hij werkte en van wien hij een prachtig
portret heeft gegraveerd naar het schilderij van Hyacinth
Rigaud.
De pogingen om de kinderen in Holland te brengen werden
Avaarschijnlijk voor de eerste maal besproken tijdens het bezoek, dat Ysbrand Vincent in Mei 1695 te Antwerpen aan Moretus en Vermeulen bracht. In elk geval vinden wij de eerste
sporen van het plan om den knaap over te brengen in een brief
dien Moretus op 30 Juni 1695 aan Vincent stuurde : « Raeckende U sone in Vranckryck sal noodigh wesen aen my het adres
over te senden, waer dat by tot Rouanen ghevonden soude
worden, alsoo Mons. Vermeulen my gheseyt heeft vergeten te
hebben van UL. de notitie off te vragen, op dat wy soo veel als
doenelyck is mogheii U. L. versoeck effectueren soo door middel van Mons' Leonard als Alons r Fievet, hetgene wv sullen
trachten uit te wercken met alle voorsichtigheyt am in die importante saecke niets te verbroddelen, van alle het welcke U. L.
van tyde tot tyde sal eclaircissement geven en soo wanneer wy
hem alhier sullen becomen sal alle sorghe draeghen, dat hij
in alle sekerheyt LIE. sal toecomen ofte wel toeghesonden
warden ». (2)
Uit cen brief van Y. Vincent aan Moretus, gedagteekend
DCXXIX.
(2) CCXCIV, p. 184.
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op 1 Juli 1695 (1) leeren wij in welke voorwaarden de knaap
in Frankrijk verbleef en wie zich al in het werk hadden gesteld om hem aan zijn ouders terug te bezorgen : « Onze knaap
Ysbrand, die nu ontrent tien jaar oud is, is by Mad e Anne le
Grand, een oud vryster te Rouen, proche le vieu Chatteau,
doch onder het opzicht van Mans' Antoni vander Hu1st, koopman te Rouen, zonder welkers toestaan wy niet gelooven dat
jufvw le Grand, de jongen zal laaten gaan. Met Mons' Fievet
heb ik er dikwils over geschreeven, en hy heeft kennis van
zaaken, edoch na het schynd, derven wy Van der Hu1st die
beloofd heeft hem mede te brengen, niet al te lastig vallen,
noch buyten zyne kennis niet onderneemen, veel min eenig
Hoveling of persoon die credit aan het Hof heeft, openbaariyk maaken dat de jongen te Rouen is, uit vreeze van
het werk te verargeren want nu is Mons' Van der Hu1st daar
noch meester van, en dan zou hij ons daar niet meer in konnen dienen, zodat wy om de waarheid te zeggen eer bekommert
zyn hoe en op wat wyze deeze zaake te beginnen want zonder
het goedvinden van de bovengemelde vriend, toestaan van
jufv. le Grand die hem niet gaaren zoude kwyt zyn, 't zy om
haar voordeel of uit genegenheid van hem sedert dat hij 5 jaaren oud was, opgevoed te hebben, en toestaan van de knaap
zelve, zie ik niet wel tot ons gewenscht oogwit te geraaken;
vooral dunkt my niet dat men hem, noch de stad noch de
plaats daar hy is noch eenige omstandigheden te Paris vooreerst aan Mons' Leonard of iemand anders aldaar noeme, en
met Mons' Fievet is altyd daarover geschreven onder den naam
van le Pacquet ou Ballot de Marchandises de Normandie. Mons'
Vander Hu1st zoude noch dit jaar in Holland komen, en ik
heb hem Maandag opnieuw verzocht zyne beloften na te komen, en dat Baaltje mede te neemen, waarop ik in 't korte
eenig antwoord verhoope te hebben » (2).
wij zien dat Moretus' vrienden, F. Leonard en Fievez,
zich die zaak hadden aangetrokken. En de voorzorgen, die Y.
Vincent noodzakelijk achtte om de onderneming te doen slagen, oordeelde Moretus al evenzeer gewenscht om zijn Fransche vrienden niet in verlegenheid te brengen. « Dit, schrijft
bij, in dese ghelegenheyt van tyt seer dangereus soude wesen,
voor onse vrienden UE. bekent soo te Parys als Ryssel, in ghevalle dat sulckx bekent wierde en wtquame » (3) .
Fievez, die intusschen het bezoek ontvangen had van Moretus' vriend en gezant Mons. Vermeulen, met wien hij de
zaak besprak, had zich toch aan het werk gezet : « Nous avons
(1) DCXXIX.
(2) DCXXIX,

p. 513 (1 Juli 1695).
(3)CCXCIV, p. 185.
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pris les mesures necessaires avec Mons' Vermeulen pour vous,
procurer en toute surete le paquet que vous attendez de Ronan, et pour votre plus grande asseurance, je luy ay dit de ne
rien entreprendre sans avoir pris les conseils et avis de Mr.
Leonard » (1).
Y. Vincent zond Moretus daarvoor zijn besten dank in een
brief (2), waarin nog eenige bijzonderheden voorkomen over
den knaap te Rouaan : « UEE. op 't allerhoogste bedankende voor alle de goedheid die UII. om mynentwille voor hem
hebt gelieven te betoonen, gelyk ook merle wegens onze knaap
te Rouen met dewelke niets verhaast, maar alles op het voorzichtigste ondernomen moet worden, dewyl alles aankomt op
den wil van M r Antonie van der Hulst : want zo die hem niet
wil laaten vertrekken, is alles ydel en verlooren : want hy heeft
eene kwitantie aan de min van onze jongen moeten geeven
voor Notaris en getuigen dat hy hem uit Naar handen heeft
ontvangen. Hy is binnen een maand of twee tien jaaren oud,
en is by zeer geed y olk, waarom wy niet gaeren het onzekere
voor het zekere zouden willen neernen, noch ons al te zeer
verhaastende, ons in gevaar stellen van hem geheel kwyt te
geraaken ».
De zaak liep blijkbaar van geen leien dakje. In Mei 1656,
schreef Moretus aan varier Vincent, dat het onmogelijk was
« het paquet de Rouen » te doen overkomen, « vermits als er
meerdere recherche ende rigeur in Vranckryck ghedaen wordt
als voor desen » (3).
De jonge Vsbrand Vincent bleef nog een heelen tijd te
Rouaan, waar de oudste zoon van Balth. Moretus III hem
waarschijnlijk ging bezoeken. In September 1695 was deze
jonge Antwerpenaar naar Rijssel gezonden om er bid Mons.
Fievet (( de zuivere fransche taal te leeren, en zich aldaar in
alle andere noodige en loffelijke oeffeningen te doen anderwysen » (4). Van Rijssel uit zou hij met Fievet in den Zomer
van 1696 naar Parijs reizen en dan ook te Rouaan, den jongen
Vincent gaan begroeten (5). Vader Vincent was daarmede bui(1) CCXCIV, p. 188 13 Aug. 1695.
(2) DCXXIX, D. 556, 26 Aug. 1695.
(3) CCXCIV, p 25.
(4) DCXXIX, p. 572. Y. Vincent verwachtte heel veel van het
verblijf bij-Fievez voor de opvoeding van den jongen Moretus : « Zo hy
zich van het voordeel bedienen wil, in de winkel van Mons r Fievet toe
te luisteren en te hooren de verstandige en geleerde redeneeringen van
de voornaamste, fatsoenlijkste en grootste waereldlyke en geestelyke
petsoonen van de Stad, zal het ongelooffelvk meer zijn verstand scherpen in twee jaren, alsof hy twintig jaaren in bier had doorgebracht 0
(Id. id.) De jonge Moretus was inderdaad met zijn studien begonnett
te Lien
(5) Reg. CCXCIV, D. 19 (13 Februari 1696).
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-tengewoon in zijn schik en wakkerde zeer tot het ontworpen
uitstapje van Parijs naar Rouaan aan : « Deeze wandeling,
schreef hij aan vader Moretus, (hoewel te Paerde of te water)
over St. Germain en Laye, Poissi, Mante, Vernon, Gallion,
daar het Bisschoppelijke Lusthuis, en de vermaarde Karthuizers is, en over Pont de Large, is door de Wyngaerden, Eilanden, Gebergte, Beemden en de Revier de Seine, zo lustig en
vermakelyk, als er weinig gevonden worden. Boven en behalven dat de Stad Rouen, en de landstreek rondom heen alleenlyk de pyne waerdig is om bekeeken te worden » (1) .
Zoo de pogingen om den knaap uit Frankrijk naar Holland over te brengen niet slaagden, toch waren de vrienden
gelukkiger in hun bernoeiingen ten voordeele van Vincent's
dochtertje, Esther, die zich te Angouleme be yond. Een eerste
maal wordt op de overkomst lian dat meisje gezinspeeld in een
brief van 31 Januari 1697 (2) van Vincent aan Mev. W w° Moretus-De Neuf. Esther was toen « ruim twaelf jaaren oud » en
het was elf jaren geleden dat de ouders haar nog gezien hadden. Mons' Leonard werd weer in het werk gesteld en ditmaal
gaf hij al spoedig hoop op het verkrijgen van een paspoort (3).
op 4 April 1697 schrijft vader Vincent aan Mevrouw Moretus
Welke schikkingen hij heeft genomen om zijn dochtertje uit
Frankrijk te laten brengen. George Bediou, Vincent's « commis » te Angouleme, (4) gehuwd met de zuster van Mevrouw
Vincent, (5) zou het meisje geleiden. « UEE. heeft zo veel
goedheid in het belang van onze Hester, luidt het daar, dat ik
UEE. niet genoegsaam daarvoor kan bedanken noch my beletten de vryheid te neemen, UEE, bekend te maaken dat
Mons' George Bediou haar tot Parys toe zal geleiden. Ze zouden voorlede maandag de eerste deezer van Angouleme op
Poitiers te paerde komen. Woensdag dat was gisteren middag
van daer met de weekelijksche Karosse op Parys vertrekken
en Paasdinsdag zonder belet of ongemaak te Parys aankomen,
alwaer hy haar na vyf of zes dagen uitrustens in de Karos op
Ryssel zal zetten, aan onze vriend Mons' Francois Fievet beschryven, met die hoope en in dat vertrouwen dat hy haar
van daar met de wagens or, Gent am]. zynen vriend zal aanbeveelen om haar zo eindelijk op het zekerste alhier te krygen.
Belieft UEE. nu tot meerder klem Bier zaake noch zo veel
goedheid te hebben Mons' Fievet daar ook toe te verzoeken,
en aan Mons' Fredrik Leonard, alleenlyk en simpelyk te schry(1) Reg. DCXXX, A. 48 (17 Feb. 1696).
(2) Reg. DCXXX, p. 278.
(3) CCXCIV, D. 53 (25 Februari 1697).
(4)CCXCV, p. 264 (24 Januari 1689).
(5) DCXXXI, p. 170 (25 Juni 1705).
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yen dat Monsr Bediou zich de eer zal geven hem te Paris te
gaan begroetten, zult UEE. my noch meerder verplichten.
Het is niet noodig voor eerst de Hr Leonard iets anders te
verzoeken als Mons r Bedion met zyn raad, zo hy die verzoekt,
behulpzaam te zyn, zonder tot noch — myns oordeels van ons
Dochtertje gewach te maaken : want ik geloove niet dat er
een Paspoort van noden zal weezen van Parys tot Ryssel, en
van Ryssel tot Gent, vertrouwe ik dat Mons r Fievet het noodige wel zal bezorgen. Maar indien ,Monsr Bediou, op het
voorstel dat ik hem huiden door myne brief doe, besluiten kon
onze Hester tot hier te geleiden, en ons te komen bezoeken :
want hy heeft nooit in Holland geweest, dan zoude Monsr
Leonard hem grootte dienst doen, een Paspoort voor 6 maanden te bezorgen, om zyne koophandel hier te verrichten en rekening te effenen die ik met hem openstaande hebbe, in welken gevalle geene Paspoorten geweigerd worden aan Fransche
Kooplieclen; maar of dan daarin van ons meisje gewach gemaakt moet worden, als na Holland gaande om haare vrienden
te bezoeken, of anderzints zal Mons r Bediou te Paris dienen
over te leggen, en de allerzekerste maat en besluit dieswegen
te neemen, om geene de allerminste misslag te begaan of in
ons voorneem te missen » (1).
De reis geschiedde zooals V. Vincent het wenschte. George Bediou trok met de kleine Esther naar Parijs en van daar,
met een goed paspoort voorzien, naar Rijssel. Hier vond hij
om verder door te reizen een paspoort van den keurvorst van
Beieren, dat hem door tusschenkomst van Mev. Moretus bezorgd was. (2) 's Middags op 7 Mei 1697 nam hij te Rijssel
afscheid van Mans' F. Fievet en vertrok naar Gent om dan
N er der over het Sas van Gent « regelrecht op Rotterdam te
vaaren », waar V. Vincent hem zou afwachten 0).
Zeer waarschijnlijk werd dit reisplan eenigszins gewijzigcl
George Bediou zal wel verkozen hebben van Gent naar Antwerpen te reizen in de plaats van naar Sas van Gent. Dit meeneri wij te mogen opmaken uit den brief van 17 Mei 1697,
waarin V. Vincent, na de aankomst van G. Bediou en Esther
te Rotterdam, Mevrouw Moretus bedankt voor de wijze waarop zij de reizigers te Antwerpen onthaalde : « Uwe goedhei.t
is zo groat by deeze gelegenheid geweest, hen op het aankomen der wagens van Gent aan de overzyde der Schelde te doen
opwagten, en tot uwen huize te geleiden, te ontfangen, te onthaalen, en zo vele tekenen van vriendschap te betoonen dat ik
te eenemaal verlegen ben, met Welke woorden van erkente(1) DCXXX, p. 317 (4 April 1697).
(2) DCXXX, p. 329.
(3) DCXXX, p. 337.
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nisse ik Ulid. genoegzaam wegens zo veele gunsten en weldaadeu zal konnen bedanken » (1).
Voor G. Bediou naar Frankrijk terugreisde kwam hij nog
eens, samen met Y. Vincent naar Antwerpen bij Mevrouw
Moretus. fit blijkt uit een brief van Y. Vincent gedagteekend op 21 Juni 1697 : « Voornaamelyk zal deeze dienen om
UEd. hartelyk te bedanken voor zo veele genootene beleeftheden die het Ued. belieft heeft aan Mons' Bediou, en aan my
t'uwen huize gelyk daar buiten te bewyzen » (2)
Nu de overkomst van Esther zoo gunstig was afgeloopen, stelde zich Ysbrand Vincent met nog meer ijver aan het
werk om, met behulp van de zelfde vrienden, ook zijn zoon
thuds te krijgen. In April 1698 overleed de zoo gedienstige
Francois Fievet, maar de hulp van F. Leonard en Cornelis Vermeulen bleef den Amsterdamschen papierkoopman nog altijd
verzekerd.
De thuiskomst van den jongen Ysbrand geschiedde echter
op tamelijk onverwachte, toevallige wijze in Augustus 1698.
Mons' Vermeulen, die te Parijs was voor taken en ook om te
trachten den kleinen Vincent naar Holland te zenden, (3) had
er een edelman, in den dienst van Prins Louis van Baden, aangetroffen, die naar Amsterdam moest reizen, en hij had hem
weten over te halen om het « packxen van Rouan » (4) mede te
nemen. Dit was een « goede avantagieuse occasie en sander
eenigh danger » (4).
Dit berichtte Mons' Cornelis Vermeulen aan varier Vincent op 4 Augustus met het volgende briefje : « Vandaag is
er een van mijn vrienden vertrokken, Edelman van Prins Louis
van Bade, — die het paksken van Rouen in zyn Post Chaize
een plaats heeft gegeven, en zal 't zelve, nl. zelver ter hand
stellen, met wien ik verzoeke een glas wyn gelieft te drinken
op myne gezondheid. UE. zult misschien verwondert zyn, ik
het zelve met de Post zende : de reden zyn dat het bier door
lang liggen zoude bedorven hebben » (5).
Vader Vincent schrijft daarover aan Mevrouw Moretus
« 1k ben over dit schielyk verzenden en zulken moeyelyk reizen met een vreemd heer, voor zo een jong, en teder kind, ongemeen bekommerd en in groote ongerustheid. En neeme de
vrijmoedigheid UEd.vriendelyk te verzoeken dat UEd. de goedheid gelieve te hebben, Au Laboureur, en in de ander voornaame Herbergen, eens te doen verneemen, opdat ons zoontje
t 1) DCXXX, p. 340.
(2) DCXXX, p. 348.
(3) DCXXX, p. 522.
(4) CCXCIV, p. 81.
(4) Id. id.
(5) DCXXX, p. 530.
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een dag of twe mogt uitrusten met het goedvinden van dien
Heer, aan wien wy zeer verplicht zyn, en niet weeten, hoe wy
hem voldoen zullen » (1) .
Voor Mevrouw Moretus dit schrijven ontving, was de
knaap reeds te Antwerpen aangekomen. De edelman ging
met het kind eerst bij de huisvrouw van C. Vermeulen, Anna,
die het dan bij Mevrouw Moretus bracht. « Onverwacht, tot
verwonderinghe, maer groot genoegen ende contentement »
kwam jouffr Vermeulen haar met het kind bezoeken Mevrouw
Moretus « presenteerde » hem haar huis « om eenighen daghen
over de fatigues der reyse te rusten », maar « verstaende hoe
en op wat maniere was overghekomen, en den voorsz. Edelman hem in syne protectie had ghenomen hem tot Amsterdam
te leveren, en daeghs daer naer des morghens vroegh vertrecken moest », bleef er haar niets anders over dan « daer
inne te condescenderen » na hem haar genegenheid betoond te
hebben (2).
De ouders van den knaap waren al zoo zeer over zijn aankomen te Amsterdam verrast als Mevrouw Moretus te Antwerpen. Ziehier hoe Vsbrand Vincent dit aan Mevrouw Moretus
mededeelt en tevens zijn erkentelijkheid uitdrukt : « 1k ben
gisteren avond wederom in stad gekomen, en heb ons zoontje,
zonder dat ik het wist in gezondheid tot onzent gevonden met
grooter blydschap als ik met de penne kan uitdrukken. Wij
hebben aan 1\Tonsr Vermeulen, en aan die Heer z yn overbrenger groote verpligtinge, aan de laatste heeft myne huisvrouwe
myn afweezen om ons knaapje op te zoeken en in het gemoet to gaan) gedaan alles wat men tot erkentenisse van zulke
eene edelmoedige dienste en vriendschap, zoude kunnen » (3).
Hij bedankte ook Mevrouw Moretus voor haar hartelijke bejegening van den knaap te Antwerpen, waaro p zii antwoordde met een compliment over de welgemanierdheid van den
jongen Ysbrand : (( hebbe tot myn welbehaghen en groot genoegen satisfactie ghehadt door syne goede redenen en zedighe
-manieren, waervan U. E. hope de ghewenschte effecten suit
ghenieten » (4) .
Nu de familie Vincent « Geheelyck by malkancleren was »
zooals (( noynt te vooren » (5), dank ±ij de iiveri ge hulp van
de Moretussen en hun vrienden, nemen de betrekkincen tus
schen de beide g ezinnen nog nicer dan ooit het karakter van
echte vriendschap aan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DCXXX, p. 530 (12 Aug. 1698).
CCXTV, p. 81 (14 August. 1698).
DCXXX, p. 532.
CCXCIV, p. 82.
CCXCIV, p. 81.
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Het gaat niet am hier in veel bijzonderheden daarover te
treden, doch wij meenen toch op eenige punten te mogen wijzen, die niet enkel de goede verstandhouding tusschen de beide huizen teekenen, maar tevens menige eigenaardige zijde
van het handelsleven onzer voorouders in het licht stellen.
In de steeds drukke correspondentie over papierlevering
vinden wij hier en daar echo's over het verval van de papierfabricatie in Frankrijk en haar opkomst in Holland.
Er is in Frankrijk gebrek aan papiermakersgezellen,
schrijft Ysbrand Vincent op 16 Juni 1698, de meeste molens
zijn in verval geraakt en « by gebrek van geld kunnen ze niet
in staat hersteld worden » (1) Dezelfde klachten laat Vincent
het jaar nadien nog hooren. De papieren zijn in Frankrijk merkelijk in prijs gestegen wegens (( de dierte der lompen, lym,
levensmiddelen, schaarsheid van papiermaakers gezellen in den
oorlog omgekomen en gestorven » (2). In 1704 schrijft hij daar
nog veel beslister over : « De meeste papiermolens in Frankrijk zijn geruineert, en het weinige dat er gemaakt word, is
schandelijk ontrouw, met kas gemengt » (3).
De crisis in de Fransche papiermakerij, die begon met
de herroeping van het Edikt van Nantes, duurde dus voort en
werd nog erger ten gevolge van oorlog en economische stoornissen. Deze industrie word door de Fransche uitgewekenen
in Holland zeer bloeiend gemaakt en jaar aan jaar groeiden de.
papierfabrieken aan in de Zaan- en Veluwestreek (4). AI' Moretus maakt in een paar trieven een zinspeling op deze antwikkeling der Hollandsche •papiernijverheid. « De papierTT/ aeckers, schrijft zij, hebben seker sich niet te beklaghen, naer
mvn oordeel, maer ter contrárie behoorden te wenschen dese
fabrique van papieren, nae maels continueerende in Hollant,
ter exclusie van vremde fabrique... » (5) En wat verder : « Het
ware goet de Papiermaeckers present hun toecomende gheluck
voorsaghen... » (6). De hoedanigheid der Hollandsche papieren
steeg geleidelijk, zoodat ze weldra de Fransche verre overtroffen. Ziehier wat Ysbrand Vincent daar in 1704 aan M W Moretus over schreef : (( Hiernevens zende ik een blad fin papier,
waarvan ik groote partijen in eene onzer Provintien in zoet
fonteinwater heb doen maaken, het is trouw vastgelymt, bekwaam am tot schryfboeken gebruikt en drie maalen genet
te worden, en in alien deelen van zodaanigen deugdzaamen
aart, dat er geene fransche papieren by kunnen haalen ».
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DCXXX , p. 500.
DCXXX, p. 622 (6 Maart 1699).
DCXXXI, n. 94 (25 Juli 1704).
P. T. Blok : Gesch. van het Nederlandsche Volk. Dl. III, D. 295_
CCXCV, p. 342 (4 Sept. 1690).
DCXXXI, p. 93 (25 Juli 1704).
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De faam der Zaansche en Veluwsche papiermolens ge-raakt over de grenzen en, zooals de geschiedenis het ons al
lang vertelde, kwam niemand minder dan Czaar Peter naar
Zaandam om ze daar aan het werk te zien. Ysbrand Vincent
vertelt over dat bezoek eenige typische bijzonderheden in een
brief aan Mev. Moretus gezonden op 23 Augustus 1697 : « De
grootmagtige Keizer van Moskovie is sedert drie dagen in
Sardam by een Smit, die hij in Mosko heeft gekend, gelogeert
en gehuisvest, alwaer hy zelver een slaapkoetsje voor hem
heeft gemaakt, en over al gaat op 't naauwste bezigtigen, op
de Scheepstimmerwerven aan een schip was arbeiden, in de
Papierrnolen daar ik met de H ' uw zoon geweest ben, heeft
de Keizer zelf Papier geschept, in 't korte hy doorsnuffelt
alles, om alle handwerken en manufactuuren in zijn keizerrijk
over te brengerli zyn persoon is van eene ongemeene langte
en zeer stark en vlug van lichchaam en geest, z-tallende noch
wel eenige weeken hies in Holland blyven » (1).
In sommige brieven krijgen wij den indruk, dat Y. Vincent in Amsterdam, evenals vroeger in Frankrijk, naast den
papierhandel ook in zekere maat prentenhandel dreef. Herhaaldelijk zendt hij prenten met opgave van den prijs erbij
voor Moretus' vriend Cornelis Vermeulen (2). Andere malen
is het Mons r Vermeulen, die prenten aan Vincent zendt, o. a.
(( de print van het- huis van Mons r Rubbens », waarmede hem
« bezondere vrindschap » geschiedde (3). Vincent verzocht Moretus (zie 1694) 157, 4 gulden te betalen aan de huisvrouw van
C. Vermeulen voor geleverde prenten (4). In 1694 vroeg Moretus aan Vincent een cataloog van « prenten en afbeeldsels »
voor zijn oom (( d'heer secretaries Coos » (5). Het jaar nadien
verzocht Moretus om « printen met gezichten van Versailles
op het aldernetst afgezet op raemkens », alsook « fraaie prenten of desseynen dewelck tot het maecken van blaffons kunnen
dienen ». Hij vroeg tevens « wat souden costen de figuren en
printen van Larez » (Lairesse) (6).
Een gansche kist met prenten door Vincent aan Vermeulen opgezonden werd eens « door ,eene verkeerde spaarzaamheid » van den voerman geconfiskeerd, (7) zoodat Vermeulen
zich genoodzaakt zag zijn « kas met kunst » te Leuven weerin te koopen (8).
(1) DCXXX, p. 381.
(2) . DCXXIX, p. 712 (24 April, 1702. (DCXXX, p. 63 (5 Maart 1696).
(3) DCXXX, p . 155 (15 Juni 1696).
(4) DCXXX, p. 24 (27 Jan. 1696).
(5) CCXCIII, p. 147, p. 150.
(6) CCXCIII, D. 182 (6 Juni 1695).
(7) DCXXXI, p. 114 (21 November 1704).
(8) DCXXXI, D. 117 (26 December 1704).
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Die belangstelling voor prenten toont ons hoe 't komt,
-dat -Vincent in nauwe betrekkingen geraakte met beroemde
_graveurs als b. v. C. Vermeulen, G. Lairesse, die zijn vrienden, en B. Picart, die zijn schoonzoon werd, alhoewel tegen
zijn zin, zooals wij later zullen zien.
Als het Y. Vincent mogelijk was, bewees hij ook ernstige
diensten aan de Antwerpsche drukkerij, waar hij overigens
een geestdr:ftig bewonderaar van was. Meer dan Bens maakt
hij in zijn brieven den lof van « die beroemde Drukkerije, die
tot noch met zulk eene loffelijke verbreiding de geheele waereld door eene onversterffelijke naani (had) verkreegen » (1) .
Op verzoek van Mev" Moretus gaf zich Vincent in 1696
veel moeite om haar in Amsterdam een goeden lettergieter te
,zoeken.
Er waren toen te Amsterdam, schreef hij, naar drie lettergieterijen, waar zeventien of achttien personen.gebruikt werden. Daar er veel te gieten viel, waren die werklieden « zeer
schaars ». Hij verwittigde ook Mev. Moretus, « dat het meerder gedeelte deezer Kunstenaars of van het Augsburger Luteriaansch of van het gereformeerd geloof » waren (2).
Ysbrand Vincent vond een lettergieter, die geneigd was
,om naar Antwerpen te gaan. Hij eischte « twaalf guldens ieder
week, 't zy dat er heilige dagen in komen of niet, en half loon
van die tijd of dat hij hier vast aangenomen zal zyn mits ook ten
eersten te vertrekken, en vry zyn van alle onkosten onderwegen
tot Antwerpen toe ». Hij had vrouw en kinderen en zou hen
ook naar Antwerpen doen komen, zoo het hem daar beviel.
Hij was evenwel niet Roomsch. Er was ten andere onder de
Arnsterdamsche lettergieters geen « zodaanig te vinden » (3).
Naderhand bleek het, dat die er toch geen zin in had om
-naar Antwerpen te komen. Zijn toestand te Amsterdam was
finantieel voordeeliger. Aileen voorspiegeling van veel hooger
winsten zou hem en andere Amsterdamsche gieters naar Antwerpen gelokt hebben (4). Bij den brief, waarin V. Vincent
dit viededeelt is een lijstje gevoegd van het loon dat een gieter,
werkende bij het stuk, te Amsterdam kon winnen in 1696. Het
stuk verdient wel medegedeeld te worden
Van wegen bet Loon van gieten van de grootte kapitaalen en
grootte en kleen kanon en assedoca en paragon en text en augustyn
-van ieder pond 1 % stuiver.
Van de Mediaan dessendiaan garmont brevier van ieder Duizend
zes stuivers.
(1)
(2)
(3)
(4)

DCXXXI, p. 74 (5 Juli 1704).
DCXXX, p. 215 (21 Sent. 1696).
DCXXX,
218 (24 Sent. 1696).
DCXXX, p. 222 (1 October 1696).
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Van de Cornet Duizend 7 stuivers, Paerel en Robyn 8 stuivers,
van te ondersnijden Duizend tien stuivers.
Van de Grieks text en augustijn van iede.r pond 2 ..4 stuivers.
Mediaan, Brevier, en Garmont Grieks van ceder Duizend 10 st.
— Van wegen het loon van klaar te maaken,
Van de grootte tot augustijn toe %. stuivers van het pond.
Van de Mediaan het pond 1 stuiver, Dessendiaan het pond 1 % st.,
van de Garmond 1 1/9 stuiver, Borgois 1 % stuiv., Brevier 2 st. het
pond, Cornet 3 4
. stuiver het pond, Paerel 5 stuivers het pond, Robijn
6 stuivers het pond.
Vormen te verstellen bij dagloon. » (1)

Zoo kon een gietersgczel, werkende bij het stuk, « tien,
sorntyds twaalf guldens 's weeks » winnen. (2)
Y. Vincent trachtte ook boor Mev w Moretus matrijzen en
letterstempels in Holland te koopen. Dit ging echter niet gemakkelijk. « 1k heb mij, schrijft Vincent, nauwkeurig wegens
de matrijzen ondervraagd en bevind meest overal, dat er geene
begeerte is om die te verkoopen, noch te maaken. leder wil
liever gegoote letters verkoopen, en het overige aan hen behouden » (3). Vincent betreurde maar, dat Mevw Moretus hem
zuiks niet vroeger had gevraagd, voor eenige maanden, toen
(t verseheidene slag schoone ntatryzen », die uit een sterfhuis
kwarnen, te Amsterdam openbaar verkocht werden.
Ten slotte kon Y. Vincent het Antwerpsche huis toch gerieven. « 1k heb naa lang zoeken en ondervraagen eindelijk
met groote moeite en hulp van een bekwaam vriend, gelegenheid gevonden om UEd. van schoone matryzen, ja zelf van
Stempels te bedienen, op die verzekering die ik heb moeten
doen, dat dezelve enkelijk en alleenlijk, tot eigen gebruik zullen dienen » (4). Vincent noemt den leverancier dier matrijzen
en stempels niet, doch uit andere bescheiden blijkt dat het
Joannes Rolu was, « op den Eglantiersgracht, het darde huis
van de 2' brug aan de Zuidzijde » (5).
Mevw Moretus riep ook de tusschenkomst van Y. Vincent
in om voor haar te Amsterdam letters te laten gieten. Hij
zond haar « de proeven van de letters, met de pryzen zo al5 die
by de weduwe Dirk Voskens » (6) te bekomen waren. Ook de
proeven van de lettergieterij van de weduwe Joannes Adamsz,
werden haar met nog andere van niet genoemde gieters door
Vincent gezonden.
In het archief van het Museum Plantin-Moretus zijn al die
elf,

(1) DCXXX, p. 224.
(2) DCXXX, p. 222.
(1) DCXXXI, p. 80 (20 Juni 1704).
(4) DCXXXI, p. 89 (30 Juni 1704) .
(51 DCXXXI, p. 241 (16 Juni 1704).
(6) DCXXXI, D. 217 (18 Tanuari 1706).
(7) DCXXXI, p. 223 (19 Februari 1706) .
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bladen met letterspecimens bewaard gebleven. Zoo weten
dat buiten de proeven der weduwe Dirk Voskens en Zonen, lettergieters op de Bloemgracht te Amsterdam, en die van de
weduwe Joannis Adamsz, en Abraham Ente, lettergieters in de
« nuwe Lely-straat, in de Batavier, tot Amsterdam », ook nog
proeven gezonden werden van de gebroeders Ploos van Amstel
van Isaac van der Putte « op de Voorburgwal over de Nieuwe
Kerk t' Amsterdam » ; en van Hendrik Van der Putte « op
de Brouwersgragt by de Princegragt t' Amsterdam ».
Vincent prees de letters der W "e Voskens boven al de andere. (( Ued. gelieve in het naazien der letterproeven indachtig
te zijn dat my van goede boekdrukkers onderricht word dat de
letters van de Wed' Voskens beter, dieper en duurzaamer in
het gebruik gevonden worden als eenige anderen. En dat wy
hier, door ervaarenheid bespeuren (want ik laat, sedert eenige
jaaren nu en dan een kleen boekje van kleen belang drukken)
dat het veel voordeeliger is een stuiver meerder aan de allergetrouwste lettergieters te geeven, als by sommige een stuiver
op het pondt minder te bedingen » (1)
Het was dan ook bij de Wive Voskens, dat de Antwerpsche
firma haar bestellingen deed. Bij correspondentie van V. Vincent zijn uitvoerige « Onderrichtingen wegens het gieten van
een groote Romein Garmond letter » gevoegd. Hoe belangwekkend die stukken ook wezen, wij kunnen ze hier niet inlasschen (2). De W w° Voskens kocht de versleten letters der firma
Moretus en hersmolt deze « Antwerpsche stoffe » om nieuwe
letters te gieten (3). Zij leverde op 9 Juli 1706 voor een bedrag
van E. 340 : 4 Garamond Romein.
Een ander maal is V. Vincent in de weer om plaatdrukinkt voor de Antwerpsche drnkkerij te koopen. « Aan maakelaars heb ik last gegeven tot het verzochte oprechte Plaatdrukkers zwart dat in Duitsland het deugtzaamste gemaakt word
van een meester; ik zal daarvan orntrent 150 pond koopen, doch
na my tot noch bericht word zal het meer als 8 st. het pond
moeten kosten » (4). Dit plaatdrukkerszwart was toen evenwel
maar (( kwalyk te bekomen » en Vincent raadt Mev w Moretus
aan zich er eens naar te bevragen bij haar correspondent te
Frankfort (5). Hij had al wat men te Amsterdam « kapitaale
verfverkoopers noemt » daarover aangesproken en alien hadden « clieswezens te vergeefs naar Duitsland geschreeven » (6) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DCXXXI, n. 227 (4 Maart 1706).
DCXXXI, n. 243 (20 Maart 1706).
DCXXXI, D. 247 (2 April 1706).
DCXXX, p. 607 (9 Januari 1699).
DCXXX, p. 614 (16 Jan. 1699).
Id. p . 632 (27 Maart 1699).
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Noch te Straatsburg, Augsburg, Neurenberg of Frankfort was
het te bekomen (1). Eindelijk kon hij er 10 a 12 pond zenden,
die hij uit vriendschap van een Amsterdamsche Weduwe, bij
wie hij sours wat drukken liet, had kunnen verkrijgen.
De plaatdrukpers, die zich nu nog in de drukkerij van het
Museum Plantin-Moretus bevindt, werd insgelijks door de tusschenkomst van Ysbrand Vincent uit Amsterdam naar Antwerpen gezonden.
In Augustus 1714 was Y. Vincent (2) bij de Moretussen
in de Scheldestad en op hun buitengoed te Hoboken. Daar
werd er voor de eerste maal over die plaatdrukpers gesproken,
want eenige dagen later verzocht Moretus zijn Amsterdarrithen
vriend per brief (3) om « soo haest t' mogelyck is die Plaetdruck Persse in 't werck te leggen door den besten Meister,
ende die Rollen van 't besten Pockhout » (4).
In verscheidene andere brieven geeft Moretus al de noodige wenken en aanbevelingen om de plaatdrukpers naar behooren te laten voltooien en tevens somt hij op welke andere
benoodigheden Y. Vincent hem nog voor den plaatdruk moest
zenden (5). Moretus liet zich bij deze bestelling voorlichten
door het volgende zeer belangrijke werkje : Traicte des manieres de graver en Taille Douce sur par le moyen des
eaux fortes et des vernis durs et mols ensemble de la facon
d'en imprimer les planches et d'en construire la Presse, et autres choses concernant les dits Arts, par A. Bosse, Graveur en
Taille douce a Paris chez le dit Bosse, en lisle du Palais a la
Rose rouge deviant la Megisserie M. DCXLV. Steunende op

dit technisch werkje, dat Y. Vincent hem bezorgde, verlangde
Moretas : (( une presse de la derniere perfection pour imprimer
(ses) ceuvrages ay. ec deux Rouleaux, avec du bois de Guajac;
des langes pour mettre dessus les planches et quelque fois dessous en les imprimant; quatre tampons ou Balles pour encrer
les planches, des meilleures faites; le vais iseau ou marmitte pour
faire cuire l'huile avec sa couverte; le marbre et la molette pour
brover le noir; la poisle et le gril pour chauffer la planche » (6).
In een brief van 12 November 1714 geeft Moretus aan Vincent den raad de (( plaetdruckpersse in eene casse t' samen bij
een gheleght » in te pakken, « am alle moeylyckhydt wegens
t' schrynwerckers ambaght (te Antwerpen) te voorcomen » (7).
(1)
(2)
(3)
(4)
Gaiac.
(5)
(6)
(7)

Id., D. 634 (10 April 1699).
DCXXXII, p. (31 Aug. nr4).
CCLXXVII, p. 105 (6 Sept. 17/4).
Amerikaansche boom met zeer hard, zwaar, harsachtig hout.
CCLXXVII, p. 105, 106, 110.
CCLXXVII, p. 106 (10 Sept. 1714).
CCLXXVII, p. 110.
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Op 17 December 1714 kwam de plaatdrukpers in goede orde te Antwerpen aan. (1) Uit een schrijven van 17 Januari 1715
vernemen dat de pers « met alle haer toebehooren » de
som van 217 gulden bedroeg.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Y. Vincent, toen hij
die plaatdrukpers met benoodigheden voor zijn Antwerpschen
vriend liet vervaardigen, zich met raad en daad laten helpen
door Bernard Picart (1663 t 1733) (2), den befaamden Parijzer
teekenaar en graveur, die zich in 1710 met zijn vader Etienne
Picart te Amsterdam was komen vestigen, en in October 1712
Vincent's schoonzoon werd. Alhoewel Vincent zich lang tegen
het huwelijk van zijn dochter Anna met B. Picart verzette, heeft
hij zich al spoedig met hem verzoend en kon hij zich voor
alles vat graveer- en plaatdrukkunst aanging door hem laten
voorlichten. Zooals later zal blijken was B. Picart ook met de
familie Moretus bevriend en heeft hij voor de Antwerpsche
drukkerij gewerkt. Toen Y. Vincent aan Moretus de plaatdrukpers opzond sloot B. Picart in dezelfde kist de door hem uitgegeven gravurenreeks : Histoire de Meleagre, 1 frontisPice
& 5 blanches d'aPres Ch. Lebrun (graves Par B. Picart, S. Thoinassin, & J. M. Nattier. Frontispice de B. Picart) (3).

V. Vincent hield te Amsterdam ook een waakzaam oog op
den namaak van sommige Moretusdrukken, waaraan meer dan
een Amsterdamsche firma zich te buiten ging. Wij hebben
reeds in een andere studie (4) aangetoond hoe hij de Compagnie
Huguetan, Jozef Athias en de Compagnie van Boom, Van Waesbergen e. a. van contrefacon bij Moretus beschuldigde.
Buiten deze menigvuldige blijken van dienstbetoon in het
belang van Moretus' zaken, vinden wij er nog andere die wijzen op de inniger verhouding tusschen den Amsterdamschen
papierleverancier en de Antwerpsche drukkers.
Tijdens den Devolutie-oorlog in 1667 had Livinus Vincent
aangeboden om Moretus' goed en have naar Amsterdam in veiligheid te laten brengen, nu zien wij ook door Vsbrand Vincent
een dergelijk voorstel doen in 1701 toen na den flood van
Karel II, bij het begin van den Successieoorlog, de toestand
in de Zuidelijke Nederlanden weer uiterst dreigend werd. De
brief, dien Vincent daarover aan Mevrouw Moretus richtte, is
dock hem geschreven, doch draagt zijn handteekening niet. Vincent -omsluiert zooveel mogelijk zijn voorstel, doch niet genoeg
opdat wij niet duidelijk zouden zien waarom het ging. « Niet(1)
(2)
(3)
(4)
Passer,

CCLXXVII, p. 111.
Biograp hie universelle (Paris, Michaud, 1823 T. XXXIV).
DCXXXII (14 Dec. 1714).
M. Sabbe : Valsche Plantin- en Moretusdrukken (De Gulden
1923, nr IV, p. 187).
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tegenstaande dat de uicslag van Vrede of oorlog onzeker is,
vinde ik mij op het allerhoogste verpligt, UEE. myne zwaarmoedige gedagten bekend te maaken dat ingevalle de zaaken
niet bygeleg t, ende de vremde Kermisgasten niet na huis toe
getrokken worden het te vreezen staat dat A. een zwaare en
droevige aanstoot zal hebben te lyden, dat ons van hart en ziel
zoude deeren. UEE. gelieve die dreigende zwaarigheid rypelyk
te overweegen, en UEE. gerustelyk van alles te bedienen wat
hier of elders in ons vermogen is tot UEE. gerustigheid en
verzekeringe van alles wat UEE. daar toe nootzaakelyk zoud
mogen bevinden. Ik twyffele niet, alschoon ik my niet klaarder
uitdrukke, of UEE. zult myne meeninge verstaan en by alle
gelegenheden UEE, bedienen van die met alle oprechtheid waarlvk zal betoonen to zyn Mevrouw UEE. DW. Dienaar » (1).
'Leer belangrijke diensten bewees Y. Vincent nog aan zijn
Antwerpsche vrienden door voor hen lootjes te koopen in de
menigvuldige loterijen, die toen in Holland werden ingericht.
In een groot aantal brieven is er alleen sprake van dergelijke
aankoopen in loterijen te Haarlem, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Enkhuizen, Deventer, Hoorn, Arnhem, Rotterdam, enz.
Hier en daar komt een teekenende bijzonderheid voor, die ons
een vollediger denkbeeld geeft van de ingenomenheid onzer
voorouders met dergelijke ondernemingen. Sprekende over de
loterij van Haarlem in 1695, waar Balthasar Moretus voor twintig loten a « 25 gulden bankgeld ieder lot » had ingeschreven,
deelt Vincent het volgende mede : « Deeze Lootterye, heeft zo
grootten toeloop dat het huis alwaar de inschryvinge alhier (te
Amsterdam) geschied van 's morgens voor den dag tot 's avonds
naar acht uuren, niet alleenlijk vol yolk staat : maar de straat
ook zo vol dat ze een deurwach ter (eene ongehoorde zaake)
aan de Deur moeten stellen, zo dat dezelve in korten tyd voltekend zal weezen, dat tot uwe naarichtinge kan dienen » (2).
Een woekerhandel in regel werd met dergelijke lootjes gedreven. (( Pellicorne, schreef Vincent, die het hoogste lot heeft
getrokken (10.000 gulden), wilde zyn laatste briefje, waarmede
hij het getrokken heeft — daags van te vooren voor 90 gl.
verkoopen en dewyl, men maar 80 gl. wilde geeven, behield
het » (3).
In Holland werd het in 1696 bij pl4kaat aan vreemdelincen verboden op de loterijen in te schrijven. Vincent stelde
Moretus voor om dan maar in de plaats van zijn naam eenConstantia »
voudig een kenspreuk te gebruiken, « tabore
(1) DCXXX, p. 812 (25 Maart 1701).
(2) DCXXTX, p. n. 628 (31 October 1695).
(3) DCXXX, p. 82 (19 Maart 1696).
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of een andere. « Zo UEE. en andre Vrienden, schrijft Vincent
verder, genegenheid strekt, om in de andre goede Lootteryen
jets in te leggen, het Plakkaat van deze Landen, behoeft UEE.
al heel geen achterdenken te geeven, noch te weerhouden,
dewyl zulks ook tusschen ons blyven kan, en zulke benaaminge
toe gebruikt worden, als het UEE. zal believen my te belasten,
dewyl'er niets in myn vermogen is of hot is met grootte genegenheid tot uwen dienste » ( 1 ) .
Moretus was er ook altijd voor te vinden om op zijn beurt
dergelijke vriendendiensten te bewijzen. Zoo zien we, dat Vincent door zijn toedoen in 1696 voor zijn heele familie kon inschrijven op de « Aalmoesseniers Lootterye te Antwerpen ».
Moretus, die toen almoezenier was, had Vincent daartoe uitgenoodigd. (( Indien onze kas watt ruimer en beter voorzien was,
antwoordde Vincent, zouden wy met groote genegenheid —
omdat het toch voor de behoeftige Armen te Antwerpen leer
wel besteed word, vry wat meerder ingelegt hebben » (2).
Bij lien brief, waarin Vincent de inschrijving verlangt,
voegt hij het lijstje van zijn zes kinderen (3), voor wie hij
twaalf loten bestelde, twee voor ieder : Dit lijstje leert ons
tevens waar de kinderen van Y. Vincent geboren werden :
(( Anna Vincent, Angoumoizine ; Hester Vincent Ysbrands,
Angoumoizine ; Ysbrand Vincent Parisien ; Katherine Vincent
Hollandoize ; Suzanna Vincent Hollandoize ; Ysbrand Vincent
le jeune Hollandais » (4) .
Herb aaldelijk vinden wij leden der familie Moretus op
bezoek bij de familie Vincent en omgekeerd.
In 1692 ging de Kanunnik Fransciscus Moretus, broeder
van Balthasar III, een reis doen met zijn knecht door Holland
en Noord-Holland. Vincent werd verzocht om den geestelijke
daarbij behulpzaam te zijn, hem alles te laten zien, en hem op
zijn verzoek ook « penninghen te tellen » (5). In 1697 was de
Kanunnik Moretus weer te Amsterdam bij Vincent, die hem
met « oprechte vriendschap » zijn « kluisje » tot een verblyf
aanbood. De vryheid van den Kanunnik moest evenwel « zegenPraalen ». Vincent kon niets anders dan met hem « van de
beste Rinsche wyn een glaasje drinken » .op de gezondheid van
de Moretussen te Antwerpen, en met hem wandelen, ook naar
(1) DCXXX, p. 11 (13 Januari 1696).
(2) DCXXX, p. 24 (27 Januari 1696).
(3) DCXXX, p. 2 (6 Januari 1696).
(4) DCXXX, D 5, D. 27. Uit deze opsomminc bliikt, dat Anna
Vincent waarschiinlijk met haar ouders uit Prankrijk vertrok, daar er
voor haar later geen kwestie is van haar overkomst zooals voor haar
zuster Hester en haar broeder Ysbrand.
(5) CCXCII, p. 85 (19 Juli 1692).
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Zaandam om er de papiermakerij te zien en er « een zootje
visch te eeten » (1).
In 1694 vertoefde jonkheer Balthasar Moretus IV, die toen
een knaap van 15 jaren was, gedurende een di fetal vacantieweken bij Vincent (2). De Amsterdamsche papierhandelaar ging
zijn jongen Antwerpschen gast te gemoet naar Dordrecht, waar
zij de stad bezochten en « twee maalen zeer vriendelijk met vlees
en vis onthaald » werden door een van Vincent's vrienden. Ze
zagen te Gouda de groote kerk met haar «kostelyke Glaazen»
en «de maniere hoe de Tabakpypen, dat zeer kunstig is, gemaakt
worden ». In het dorp Boschkoop zagen zij bij een ander goed
vriend van Vincent « alle de Planteryen en Enteryen van alle
slag van Bomen ». Zoo kwam Balthasar te Amsterdam in Vincent's woning, waar hij door de heele familie hartelyk verwelkomd werd. Gedurende zijn verblijf aldaar bezocht hij met
zijn gastheer Noord-Holland, Haarlem, Leiden, Rage, Scheveningen (( en de omliggende Lusthuizen », Delft, Rotterdam,
Utrecht en genoot van de Amsterdamsche kermis. Vincent was
buitengewoon ingenomen met de voortreffelijke hoedanigheden
van den jongen Moretus : « Wy hebben zoo grooten genoegen
in het byzyn van uwen zoon, schreef hij geestdriftig aan zijn
Antwerpschen vriend, om zyne onveranderlyke goedaardigheid,
beleeftheid, vriendelykheid, vrolyke geest en verstand, dat wy
zodaanig aan zyn vermaaklyk gezelschap en zoete redeneering
verbonden gewend en door bekoord zyn, dat het ons een groote
onwenscht zal aandoen hem te missen, en van hem te scheiden,
dewyl by zich by iedereen beminnelyk door zyn goed hum eur,
en natuurlyke begaaftheden, weet te maaken, en inde gun
van iedereen weet in te dringen » (3). Als blijk van dank voor
de aan haar zoon verleende gastvrijheid zond Mevrouw Moretus
aan Jouffrouw Vincent een mooi « scribaentien ofte schryffcontoirken, soo als men (destyds te Antwerpen was) maeckende
en ghenaemt wordt Bovard » (4), en als verrassing lagen in de
laden (( sierlyke popen en andere rariteiten » (5) « voor de Joufferties en soonties » (5).
Het jaar nadien in 1695 was V. Vincent te Antwerpen de
gast van B. Moretus. Bij zijn terugreis ging de graveur Cornelis
Vermeulen met hem merle en verbleef gedurende verscheidene
dagen in Vincent's huis. Mevrouw Moretus had him voor de
reis zulk een overvloedigen eetvoorraad meegegeven, dat zij
(1) DCXXX, D. 368-374 (29 Juli 1697).
(2) CCXCIII, p. 163, p. 165.
3) DCXXIX, p. 355 (23 September 1694).
(4) CCXCIII, p. 166 v.
(5) DCXXIX, p 381.
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er te Amsterdam nog eenige dagen na hun aankomst konden
van genieten ! De pastei en het vaatje « ansiovis » vervulden
hen met echte lekkerbekkenilankbaarheid (1) .
In 1704 vinden wij ,Cornelis Vermeulen andermaal te Amsterdam bij Vincent met Mons' Verwilt, den boekhouder van
Mevrouw Moretus, op wier gezondheid het drietal eenige glazen (( rooden graves » drinkt (2).
In 1698 werd Vrouwe Vincent met twee van haar kinderen
naar Antwerpen gebracht door Cornelis Vermeulen en Mejufvw
Vermeulen. Zij vertoefde er ettelijke dagen in het Plantijnsche
huis (3).
In 1702 was Balthasar Moretus IV ten tweeden male de
gast der Vincent's te Amsterdam. Uit een brief van Vsbrand
blijkt dat zij daar samen o. a. den schouwburg van Nil Volentibus Arduum bezochten (4).
In .1706 was Y. Vincent te Antwerpen, doch niet bij de
Moretussen te gast. Hij had zich een slaapkamer gehuurd bij
een zekere Weduwe Van Hekke (5). Het doel van deze reis
was eigenlijk Brussel, waar Vincent, samen met den drukkeruitgever Frickx, zich inspannen wilde om « by haar Ed. Hoog
Mog. Gedeputeerden van de Staten Generaal, de licenten op de
paDieren van Holland komende te doen verminderen, en de
Brabandsche en Vlaamsche kooplieden en Boekdrukkers te den
ontslaan van den onredelyken eed in het Spaansche Tarif begreepen » (6).
Te derden male was Balthasar IV bij de Vincents gelogeerd
in 1706. Met Ysbrand ging hij Haarlem, Noord-Holland en de
omstreken van Amsterdam te voet en per boot bezoeken (7).
Moretus deed te Amsterdam heel wat aankoopen : Amsterdamsche koek voor zijn huisvrouw zilverwerk, dat Vincent hem
nazond (( in een kasje rondom met drooge zeemel gevult, met
stroo en een mat omgetrokken » (8), twee fluiten, en een okshoofd roode Graves-wijn, door Vincent ook per boot achterna
gestuurd. Vincent bleek den wijnkelder van Moretus goed te
kennen. « Ik ben in verlangen te hooren, schreef hij, hoe dat
UEd. de roode wyn in uwe kelder bevonden zult hebben : want
indien dezelve zuiver is, moet dit tot uwent, daar ze diep en
koel leid, beter als hier in het drinken bevallen » (9) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DCXXIX, D. 501 (20 Juni 1695).
DCXXXI, (4 Aug. 1704).
DCXXX, p. 480 (23 Mei 1698).
DCXX1X, p. 688.
DCXXXI, D. 283 (26 Juni 1706).
DCXXXI, p. 281.
DCXXXI, D. 302 (2 Augustus 1706).
DCXXXI, D. 337 (3 Sept. 1706).
DCXXXI, D. 324 (27 Augustus 1706).
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In 1712 was Balthasar IV weer te Amsterdam (1), ditmaal
met zijn vrouw. Beiden werden aldus gemengd in een minder
verkwikkehike zaak, die een heelen tijd den huiselijken vrede
der Vincent's heeft verstoord.
Anna Vincent, Ysbrand's oudste dochter wilde trouwen
met den Parijzer graveur Bernard Picart, die zooals wij reeds,
zagen, in 1710 met zijn vader naar Amsterdam was komen
wonen Ysbrand verzette zich hardnekkig tegen dit huwelijk.
Zijn vrouw daarentegen koos partij voor haar dochter. In hun
strijd tegen den halsstarrigen echtgenoot en vader riepen de
beide vrouwen de hulp van Mevrouw Moretus in. Zoo kwam
die vraag herhaaldelijk in bespreking in de brieven die de beide
families met elkander wisselden.
, Een van de « kragtigste beweegredenen » van Ysbrand
was, dat hij geen kinderen wilde uittrouwen « aan iemand die
zyn geloof of Religie verlaat », wat met Picard het geval was (2).
Het is ons niet heel duidelijk wat Vincent hier bedoelt.
Is Picart van de Roomsche belijdenis naar de Gereformeerde
overgegaan, of omgekeerd ? Of is hij vrijdenker geworden ? wij
hebben daaromtrent geen bescheiden gevonden. Dat Bernard
Picart er voor te vinden was om de talrijke gravuren te maken
voor het bekende groot werk Ceremonies ,et Coutumes religi ; euses de tous les peuples du monde (3), waarin zekere plechtigheden van de Roomsche kerk en in een latere uitgave ook van
andere christelijke kerken bespottelijk gemaakt werden, schijnt
er op te wijzen, dat hij op godsdienstig gebied libertijnsche begrippen had.
Bovendien waren er nog veel andere redenen waarom Vincent « gemoedshalven volgens (zyne) conscientie, zulk een huuwelyk niet vrijwillig kon toestaan » (4). Indien Mevrouw Moretus en de Antwerpsche vrienden, waaronder ook Jufvrouw C.
Vermeulen, a1 Vincent's redenen kenden, dan zouden zij dit
huwelijk ook (( met kracht afraden ». Hij vraagt Mevrouw Moretus om bij Frederik Leonard inlichtingen te willen nemen (5)
over Picard en in 't byzonder over « de reden van zyn stil
vertrek uit Parys » (6).
De brieven van Vrouwe Vincent laten de andere klok hoo-ren. Daar wordt ons V. Vincent in minder sympathieke kleuren
geschilderd. Zij bedankt Mevrouw Moretus voor het medelijden,
dat zij betoonde met den toestand harer dochter, en voor haar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DCXXXI, p. 821, 825.
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welwillende tusschenkomst bij den onwilligen vader. Dat hij
zich niet liet vermurwen, verwonderde haar niet : « it n'aime
que son plaisir, schreef zij, i1 ne vent pas se defaire de son
argent ni de ses enfans, j'aurois bien des choses a vous dire
sur ce sujet en reponce de vOtre agreable lettre,... je vous dirai
seulement qu'en consideration de ce que vous m'avez ecrit, nous
avons recule cette afaire encor pour quelque tems et mettons
tout en oeuvre pour le gagner par la douceur afin de n'avoir rien
a nous repro; her, tous ses amis le biament fort de son entetement, et chacun nous dit que nous avons trop de patience » (1).
De hoop van Vrouwe Vincent om haar man tot beter ge
voelens te brengen werd bitter teleur gesteld. Hij volhardde in
zijn boosheid. Ook worden haar klachten bij den beer en Mevrouw Moretus steeds bitterder en aarzelt zij niet om zijn houding
aan kleinzielig-listige berekeningen toe te schrijven. «Je prendrai
la liI2erte de vous dire, puisque vous avez tant de bonte que
de vouloir bien vous intereser dans cette affaire, que nous
avons fait toi.lt ce ou'on peut faire en pareille occasion pour le
faire revenir par ses meilleurs Amis, qui l'ont pris de tous les
sous mais n'ont pu rien obtenir, et nous ont dit qu'ils voyent
bien que ce West, que parce qu'il ne voudroit point se defaire
de ses Enfans, ni donner d'argent, et qu'en i consentant it a
trop de vanit6 pour qu'on sut qu'il donnoit peu de chose, et
qu'ainsi it aimoit mieux que ce fit en apparence contre son
sentiment, pour n'etre oblige a rien donner ni s'engager dans
les ceremonies ussitêes en pareil cas ; j'ai meme sujet de croire
voudroit, que cela fut deja fait, et qu'il lui lure trop,
car ne m'ay ant jamais voulu donner occasions d'en pouvoir
raisonner
lui, it l'a recherché lui meme, et demande quand
vela feroit. et dit comme it faloit faire, qu'il faudroit l'appeler par trois his a la maison de Ville mais qu'il ne s'opposeroit
point et que lui n'aijant point comparu, l'afaire etoit vuidee et
se feroit quoi je lui demandai, s'il seroit asez cruel de ne
rien donner pour l g. depence, et l'habillement, it me demanda
combien i1 faloit, et si vingt frans ne seroit point asez? encor
faut it que je vous dise que quand meme it trouveroit que
l'homme en question ne seroit pas asez pour pouvoir pretendre
-a etre son Gcndre, it doit s'en prendre a lui meme d'avoir tenu
ses enfans dans un Esclavage qui leer rendoit la vie Amere
et jnsuportable, n'etant que tres naturel de prendre l'occasion
de se mettre en liberte quand on trouve, car enfin on trouvera
pen de personnes qui s'exposeront a tine recherche ausi longue
et epineuse conoisant l'humeur d'un Pere qui n'aime que lui
meme. Mon marl, ayant Ote tons les moijens a la personne en
(1) DCXXXI,

p. 839 (25 juli 1712).
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question et a ma flue de lui parler, ils ont pris le tents de lui
ecrire pendant qu'il etoit a Uitrecht, au milieu du mois pase.
Ces lettres ont ete 11.1 ; :s par les Amis de mon mart, qui ont
-lit qu'apres cela it n'i avoit plus rien a dire, que nous avions
fait nOtre devoir, et au dela, et que nous tardions trop a finir
cei te afaire, que ce n'est qu'un entement (sic) de son cote,
qu'il ne prend pas la chose tant a cceur qu'il voudroit le faire
rrcire : puisque tout cet ete, it n'a fait que voyager pour son
plaisir, qu'il 'est bien heureux d'avoir pil tenir ses enfans aupres
de lui --- etant de l'humeur qu'il est ; mais j'aprehende bien
que sil continue son fils ne parte une bonne fois pour les
Indes » (1).
V. Vincent liet het zoover komen als hij het aan B. Picart
voorspeld had. Het huwelijk werd gesloten zonder zijn toestemming. Op 10 October 1712 waren Anna Vincent en B. Picart
door den echt vereenigd, zooals blijkt uit een brief aan den
heer Moretus, door . hen beiden onderteekend. In een schrijven
van 21 October bedanken zij hem zeer wijdloopig en hoogst
nederig voor zijn gelukwenschen : « Je dois reponces a votre
precedentes agreable Lettre, je ne puis que vous remercier bien
humblement ausi bien que Madame votre Tpouse et toute votre
Ilustre Famille, comme fait ausi mon Epoux de tous vos bons
souhaits et felicitations auquels nous sommes tres sensibles ; et
moi en particulier bien content des asseurances que vous me
voulez bien donner de la continuation de votre Amitie gut
me sera toujours pretieuse autant par egard a mon commencement, que par le rare merite dont la Nature vous a doue,
sans vous donner la Vanite qui accompagne ordinairement les
qualitez eminentes, je n'en dirai pas d'avantage pour ne pas
°lesser votre modestie, je vous prie seulement de croire que je
me ferai un plaisir de pouvoir vous temoigner a toes egards
la reconnoice (sic) que meritent vos bontez, excuser les importunitez que nous vous donnons et donner nous quelque
occasion de revange » (2).
Y. Vincent zelf bekent aan den heer Moretus, dat hij zich
tegen het huwelijk van zijn dochter met B. Picart tot het
uiterste heeft verzet : (( a verzoek vriendelyk om veronschuldiging dat ik my de eer niet heb kunnen geeven eerder aan
UFd t te schryven door de droefheid, die my noch byblyft door
dwang van ooze wetten, een zaak te hebben moeten toelaaten,
die ik niet heb kunnen tegen houden hoe zeer mij die ook
smart zo dikwils als ik daarom denke » (3).
. Die gevoelens beletten V. Vincent niet om reeds eenige
(1) DCXXXI, p. 848 (8 Aiigristus 1712).
(2) DCX-XXT, p. 874 (18 November 1712).
"(3) DCXXXI, p. 867 (21 October 1712).
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maanden later (14 April 1713) aan Moretus met lof over de
kunst van B. Picart te schrijven (1). Later zal die twist wel
heelemaal bijgelegd zijn.
Reeds in 1715 verzocht Moretus zijn vriend Vincent om
bij B. Picart een plaat te laten snijden, bestemd voor een klant
nit Sevilla (2).
Moretus vraagt aan Vincent of hij te Amsterdam nootolie
kan vin den voor het plaatdrukken, jets waar hij niet aan twijfelt
daar « Mons. Picart pock dirghelycke is ghebruyckende tot
sync plaeten te drucken » (3).
Deze bijzonderbeden wijzen zeker op minder gespannen
betrekkingen tusschen schoonvader en schoonzoon.
De genegenheid, die de familie Moretus voor Ysbrand Vincent koesterde, ging over op zijn zoon. Zoo zien wij, dat de
jonge Vincent in 1716 te Antwerpen in het Plantijnsche huis,
waarin Balthasar Moretus IV het jaar te voren zijn intrek had
genomen, logeerde en door de heele familie met de hartelijkste
vriendschapsbewijzen werd omringd. Hij dineerde er o. a. in
den huiskring waarbij zich hadden aangesloten « de Aerts
priester Jan Jacob », Baithasar's broeder, Mr. De Pret, zijn
schoonbroeder, en de Heer De Neuf, zijn zwager. Het was een
vroolijke partij, gedurende dewelke herhaaldelijk « ghesontheyt
ghedroncken » werd ter intentie van vader Vincent. Daar de
jonge Vincent, om zich naar de bevelen van zijn vader te schikken, niet lang te Antwerpen mocht blijven, drong Balthasar
Moretus zelf ten zeerste bij den ouden Ysbrand aan opdat hij
zijn zoon wat meer verlof zou geven. Moretus voerde zijn Amsterdamschen vriend met zijn eigen rijtuig naar Mechelen en
ging daar met hem pleisteren op een zijner landgoederen, alles
om hem de rein naar Brussel te verkorten en te vergemakkelijken (4) .
Er was ook Been familiegebeurtenis van eenig belang, hetzij gel ukkig of ongelukkig, of de wederzijdsche betuigingen van
hartelijke vriendschap openbaarden zich weer. Het zou ons te
ver leiden, moesten wij hierover uitvoerig uitweiden. wij beperken ons bij een geval.
In 1696 werd Anna Maria Moretus, jongste zuster van
Balthasar III, « geestelijke dochter ». Toen Ysbrand Vincent
daarvan op de hoogte werd gebracht, schreef hij daar een nitvoerigen brief over, waarin hij de « ydelheid der waereldsche
gezelschappen » afkeurt en Mej. Moretus prijst om haar besluit,
dat haar « een volmaak-t vergenoegen, eene gerustheid des Geest
(1)
(2)
(3)
(4)

DCXXXII, p. 69.
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en haare eeuwige Zaligheid in de Hemelen verstrekken » zal.
Dit is een van de zeldzame brieven, waaruit wij even iets vernemen van Vsbrand's dichtliefhebberij. « Ik zoude gaerne wen'schen, schrijft hij, dat myne rympen by deeze gelegenheid vlug
waare geweest, en van geene onvermydelyke daaglykse beezigheden belet, om myne plicht en genegenheid van eene schuldige
gelukwensing buiten deeze brief op het papier te stellen, tot
eene verzekering van de grootachtinge voor haare Deuchtzaame
persoon en haare gelukkige verkiezing van het geestelyke » (1).
Daarop antwoordde Balthasar Moretus met een dankbriefje,
waarin eenige teekenende bijzonderheden over de inwijding van
Anna Maria Moretus voorkomen : « Ick beneffens myne Beminde, en myne suster Anna Maria zyn UE, seer bedankende
over de gheluckwenschinghe van haere veranderinghe als fille
retiree, het selve is niet geschiedt met eenighe pompe van Paters
oft Monincken, maar alleenlyck beneffens ons door myn Broeder
den Canoninc in de capelle van Borgerhoudt in stilte, hetwelck
van yeder seer ghepresen wordt, ende en sal daerom niet laeten
by my te woonen ende ghekleedt in een seer modest swert habyt
sonder eenige obligatie van monincken haer plaisir als vooren
beneffens myne Beminde te nemen tot contentement ende voile
vrientscap van onse gantsche familie » (2).
Talloos zijn de kleine blijken van vriendschap, die V. Vincent en Moretus elkander verder geven. Er is een heele lijst op
te waken van allerlei zaken, die meestal als geschenk, en soms
-op bestelling door Vincent naar Antwerpen werden gezonden :
een okshoofd (( yin de paillet, (couleur ceil de perdrix) » met de
noodige raadgevingen voor het bergen in Moretus' « goede k g
-der»(3);nvatjusdriepo«aqvtMtheoli, hetghene tot Amsterdam vercocht wordt op den Dam a
1'Enseigne de 1'Homme sauvage », bestemd voor d'H r de Neuf,
Mevrouw Moretus' Broeder, « auditeur van het district van
,ende te Antwerpen » (4) ; « varsch gerookte zalm » (5) ; neteldoek voor Mevrouw Moretus (6) ; twee schilderijen van J. Glauber,.voorstellende landschappen gestoffeerd met de fabel van
Buri dike en van Hermaphrodite, die Vincent fl. 160 betaalde(7);
een waterverfschildering met glas er voor, de Afneming van het
kruis voorstellende, en bestemd om boven het oratorium van
-Mevrouw Moretus te plaatsen (8) ; biekorven en Hollandsche
(1) DCXXX, p. 105 (13 April 1696).
(2) CCXCIV, D. 24 (16 April 1696).
(3) DCXXX, p. 100 (7 December 1699).
(4) CCXCII, p. 348 (23 Maart 1713).
(5) DCXXXI, (12 Tuni 1706)
(6) Id. (2 Aug. 1706).
(7) Id. (3 Mei 170g).
48) DCXXXII (17 Maart 1713).
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twee geschilderde snuiftabakdoosjes (10) ; « een potje balsem de
Peru », door Vrouwe Vincent vervaardigd (3) ; tien ellen damast (4) ; een « Elands Vel » (5) ; en nog veel andere dingen
meer, te veel om hier te melden.
bijzondere liefhebberij bleken zoowel Vincent als de
Moretussen te hebben voor zaden en planten. Vincent vraagt
aan zijn Antwerpsche vrienden zaad voor klaver uit Braband (6);.
raapzaad (7) ; selder- en kardonzaad (8) ; cipres- en bloemkoolzaad, dat de zoon Moretus, die in 1699 te Rome op reis was,
hem van daar uit moest opzenden (9), enz. Vincent stuurde op
zijn beurt ook allerlei zaad aan de familie Moretus. In een
brief, die een bezending van « het allerbeste en raarste Meloenzaat » vergezelde, geeft hij zelfs allerlei belangwekkende bijzonderheden ten beste over de meloenkweekerij in de Zeventien
Provintien, hem medegedeeld door den heer Wigbolt Slicher,.
(( ontfanger Generaal van de Admiraliteit », een der grootste
liefhebbers en beste kenners op dat gebied. « Omdat het voorjaar, heet het daar, zeer achterwaards is, heb ik geen dag noch
oogenblik voorby willen laaten gaan met dit goede zaadt U1d.
aanstonds toe te zenden, om het zelve zo haast Uw Eds Hovenier de meloenbak gereed heeft, en het weer bekwaam is, daar
van te kunnen zaaijen : want tot deezen huidigen dag toe, heeft
de gemelde heer noch niets doen zaaijen, en verhoopt evenwel,.
indien het een warme en bekwaame zomer maakt noch goede
meloenen te krygen. En heeft, door eene lange ervaarentheid
in deeze liefhebberij bedreeven, van negenjaarig zaadt zeer
goede meloenen gehad ; zo dat Uw Ed t voor eenige jaaren aan
deeze tending genoeg zult hebben, of my belasten om uw Edt
alle najaaren wederom ander te zenden, wenschende dat UEdt
de vruchten die hiervan zullen komen met smaak en gezondheid
moge nuttigen en den zender alsdan met een glaasje wijn indachtig zijn by Uw Eds vrienden. 1k zal midlerwylen omzoeken
of er een hoekje te vinden is dat van deeze aankweekerij handelt, en vindende LT& hetzelve toe laaten komen » (10). In
1710 zond Vincent « Parys ofte Rouaens Raepsaet » naar zijn
Antwerpsche vrienden, die het « buyten (zouden) doen saeden
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ende de proeve van de vruchten nemen ». Zij hoopten dat het_
beter ging « te voorschyn komen als de Pollure » die hij hun
vroeger gezonden had (1). In 1715 verzocht Balthasar Moretus.
IV Vincent hem te willen zenden « 100 kriekeboomen, 100
pruyme poomen en 25 mispelaerboomen » (2). Na Vincent's,
dood, zond zijn weduwe nog naar Antwerpen « zaet van wilden
of to groven mast » « om een ijde te besaeyen » (3), alsook «twee
sacken eeckels » (4).
De vraag of Ysbrand Vincent zijn Antwerpsche vrienden
in zijn brieven nooit onderhield over zijn letterkundige liefhebberij en zijn bedrijvigheid in Nil Volentibus Arduum, rijst natuurlijk ook op bij een onderzoek onzer correspondentie. De
bijzonderheden van lien aard zijn niet overvloedig, maar toch
zijn zij aanwezig en soms wel belangrijk .genoeg om er wat bij te
vertoeven.
Op 8 Augustus 1695 laat Ysbrand, die ongesteld was, door
zijn vrouw twee deelen van de uitgaven van Nil Volentibus
Arduum naar Antwerpen zenden voor den oudsten zoon van
Balthasar Moretus III : «Les Oeuvres du College Nil Volentibus
Arduum, reliez en deux tomes promis et obliez jusque ici a
Mons. votre Fils Aine que mon mari prie dagreer » (5). Zeer
waarschijnlijk zijn dit de twee sierlijk ingebonden bundels tooneelstukken en gedichten, uitgegeven tusschen 1678 en 85, bij
Albert _Magnus te Amsterdam en die thans nog in de bibliotheek
van het Museum Plantin-Moretus aanwezig zijn (6).
Wij zagen reeds, dat Y. Vincent toen , Anna Maria Moretus,
« geestelijke dochter » werd, een bescheiden toespeling maakte
op zijn « rijmpen » en betreurde haar op dat oogenblik niet te
kunnen gebruiken om een huldevers te schrijven. De Antwerpsche vrienden maakten evenwel toch kennis met Ysbrand's
dichtvoortbrengselen. Hij vroeg aan Balthasar Moretus IV om
sommige gedichten door een, jammer genoeg, niet genoemd
Antwerpsch componist te laten op muziek zetten. Hij bedankt
Moretus daarvoor in een brief gedagteekend op 10 Februari 1708.
Vincent was tevreden over het werk en bestelde nieuwe composition : « Voor de zorg en moeiten die UEd. heeft gelieven te
neemen wegens het muzyk ben en blyf ik ten hoogsten dankbaar, en verwacht te verneemen hoeveel het gekost heeft om
uw Ed' rekening daarvoor te crediteeren. — Het moet van een
uitsteekent en ervaaren meester zijn die in den zin en de mee(0 CCLXXVII, p
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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der woorden heeft weeten te dringen : want het is hier by
kundige liefhebbers zeer fraai bevonden ; doch wy hadden wel
gewenst de partiture daar van 'er by te hebben. En waare myne
pynelyke ziekte geen belet geweest, zouden de ontbrekende zes
of twaalf zangverzen berymt geweest zyn, en ik de vryheid
genomen hebben om UEd. te verzoeken door denzelfden geleerden komponist insgelyks het muzyk op te maaken, dat, indien
ik UEd. dieswegen lastig durf vallen, noch zoude kunnen geschieden. tk blyf ook dankbaar voor de onderrichting op Welke
wyze het bovengenoemde muzyk uitgevoert moet worden » (1).
Dit was niet de eenige maal dat Y. Vincent door tusschenkomst van Moretus beroep deed op den onbekenden Antwerpschen toondichter om sommige zijner teksten muzikaal re behandelen. Soms waren het gezangen uit zijn tooneelspelen, die
te Antwerpen werden gecomponeerd. « Met uw Ed ts aangenaame van den 25 e October (1708) heb ik bekomen hec gemaakte
muzyk op twe Liedjens, — dat ik aan kundige Liefhebbers heb
in handen gegeeven om eens te doen zingen en hun oordeel te
weeten, my speeld in de gedachten dat den komponist door
UEd t noch gegeeven is twe Gezangen uit Tier. ik zegge Onder=
gang van Pigenbaat (2), om een vrolijk en een klaaglijk muzyk
op te componeeren verzoekende de goedheid te hebben UEdt
zulks eens naa te denken, midlerwylen de goedheid hebbende
hem voor deeze twe te voldoen ; ik heb noch een of twe andre
Liedjens die ik ten zelven einde insgelyks de vryheid zal nee-men over te zenden » (3).
De twee gezangen uit TAeranny werden op muziek gezet.
«Spruitje» (4), schreef Vincent op 21 Maart 1709, heeft eenige
dagen na myne laatste brief, my het muzyk behandigt, en ik uw
Ed ts rele voor een dukaton gecrediteert : het vrolyke Liedje
word wel bevonden ; maar wegens dat van Berouw zal ik op
Uw Ed ts beleefde aanbieding nader onderrichting tot verbeetering door de Componist schryven » (5).
(1) DCXXXI, p. 713 (10 Februari 1708.
(2) Vincent's bewerking van Tieranny van Eigenbaat in het Eiland
van Vrije Keur. Zie Mehler, Nederland II, 1891, D. 79.
(3) DCXXXI, p. 733 (2 November 1708).
(4) Johannes Spruit (DCXXXI, p. 765).
(5) DCXXXI, p. 743.
In de Mengelwerken van A. Pels (gedrukt voor het Kunstgenootschap en te bekomen te Amsterdam bij H. van de Gaete en H. Bosch,
1717) komen ook g eenige gezangen voor van sommige byzondere Leden
van het Kunstgenootschap » en tevens « Gezangen uit gespeelde en
DngesPeelde Treur-, T31y-, Klucht- en Zinnest)elen getrokken ». Zoo yinden wii dear de muziek en den tekst van de 7angnummers nit Tieranny
van Eigenbaat, D. 132 en Ondergang van Eigenbaat. p. 194. Zon de
-bier voorhanden melodic van Berouw (p. 198) het werk van den onbe-kenden Antwerpschen componist zijn?
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muziekkunst. Het is waarschijnlijk, dat hij de fluit bespeelde en
in de zalen van het oude Plantijnsche huis de melancholische
kianken van dit te zijnen tijde zoo geliefde instrument liet opleven. « Gelyk ook de twe fluiten van Mr. Boekhout, waartoe ik
myn best zal doen, om dezelve zo goed van de zelfde toon en
groote te krijgen als Mons' de Jaager andre twe voor UEd t heeft
uitgezocht voor deezen en kan het geschieden zullen die Dinsdag
over Delft UFidt , toegezonden worden » (1).
In rechtstreeksch verband met de werkzaamheden van Nil
Volentibus Arduum staan een aantal brieven, waarin V. Vincent aan Mevrouw Moretus inlichtingen vraagt over portret en
biographie van Thomas a Kempis met het oog op de uitgave
door het Amsterdamsch Dichtgenootschap van een berijmde bewerking van de Navolging Christi, naar P. Corneille.
«Ik neem de vrymoedigheid, schreef Vincent in Februari
1703, UEd. vriendelijk te verzoeken dat het UEd. believen
mogte zyn de goedheid te hebben door Mons' Verwilt (2), of
die het UEd. zal gelieven eens na te doen zien, of er nooit op
UEd ts drukkerye voor eenige jaaren 't zy in de Latynsche 't zy
in de Nederduitsche Taale gedrukt is : Thomas a Kempis Naarvolging van Christus. En of er geen middel zoude zijn, zijn
Portrait of Afbeeldsel te bekomen, benevens de Beschryvingen
van zyn leeven, en waar by gestorven en begraaven is, dewyl
ons Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, beezig is dat
nutte en stichtelyke werk, in het Nederduitsch, na het fransche
van de Heer Pierre Corneille in vaerzen of Rym te brengen,
en alhier te doen drukken.
Alles wat ik daar van heb kunnen bekomen, is eene korte
beschryvinge nit de Diction afire van Morery, en uit de Voorrede
van het Boekje van de Naarvolging Christi door Gysbert
Plemp, vertaald, en in het jaar 1677 by Adriaan van Gaasbeek te Antwerpen gedrukt.
Ongetwyffelt dat er te Antwerpen, of te Leuven in de
Bibliotheek der Reguliere Kanunniken wel lets omstandiglijker
van het boven verzochte zoude kunnen gevonden worden, dat
men daar toe eenige gelegenheid wist te vinden » (3).
Uitvoeriq liet Mevrouw Moretus danron antwnorden : « Wat
belanght V.E. versoeck van 't Boeck Thomas a Kemp is Navolginghe van Christus, hebbe daertoe de becreerde ordre gegeven,
ende segge dit Boeck verscheyde mael soo in 't latijn als fran(1) DCXXXI, p. 718.
(2) Bneirlic,iirler van Mevrouw Moretus.
(3) DCXXXI, p. 21.
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sche tale in myne Druckerye ghedruckt is (1), ende in het
duyts schier by yeder een, by de welcke het ieven des selfs
weerdigen persoon in het kort ghedruckt is byghev,)eght, dan
in myne Druckerije is A° 1617 (en 1627 herdruckc) (2) in latyn
ghedruckt het gheseydt Boeckxen van de Naevolginghe Christi (3), by hetwelck in een ander tractaet merle ghedruckt behelsende eenighe beschouwinghen over het gheseydt Boeckxen van
de Naevolginghe, beneffens dry mael het leven van den selven
weerdighen Man, door dry verscheyde Autheuren (4), yeder met
hunne annotatien : welcke boecken niet meer onghebonden hebbende als op myne Bibliotheke, indien het Kunstghenootsch4p
Nil Volentibus Arduum hetselve ghelieven te sien ende te hebben, ben tevreden pr Poste ofte andersinds als U. E. ghelieft te
senders ende ick en twyfele niet oft sullen wt het selve meer
ghenoegen hebben wegens het leven, als wt het Dictionaire
Morery en de voorreden van 't selve Boeckxen by Adriaen Gaesbeeck 1677 ghedruckt, den welcken noynt hier bekent is gheweest (5), maer vastelyck gheloove op lien name oft tot Amsterdam oft ergens anders in Holland moet zyn ghedruckt, als
doorgaens en meestendeel met onse Kerckboeckxens en andere
geestelycke gheschiet is en noch dagelyckx gheschiet : by het
voors. ons boeckxen gaet oock eene afbeltenisse voor een Mariabeldt knielende door Wierix ghesneden (6), dan oft het selve
(1) De Iniitatione Christi, Ed. Chr. Plantin 1599, 1607, 1617, 1626,,
1647, 1671.
L'Imitation de Jesus Christ, (Vertaling van Ph. Chiffet). Ed. Plantin 1644, 1646, 1655.
(2) F,igenlijk in 1626.
(3) plus. Piantin-Moretus A. 1468-A. 703.
(4) 0. a. door Heribertus Rosweydus.
(5) Te Antwerpen drukten Frans I Van Gaesbeeck 1714 ; Frans IT
Van Gaesbeeck t 1752; Jacobus Van Gaesbeeck t 1746 ; en Gaspard Van
Gaesbeeck. Van dezen laatste bezit bet Museum Plantin Moretus een
Navolginge Christi met inleiding van E. P. Heribertus Rosweydus, 1699..
— De uitgaaf van Adriaan Van Gaesbeeck 1677, waarop Vincent in zijn
brief zinspeelde, heeft als titel : « De vier Boeken van Christus naervolginge, Beschrreeven door Thomas van Kempen Regulier naar des
H. Augustinus Instelling Uyt het Latijns voorbeeld door p r Heribertus
Rosweydus Volgens d'eyge Handschriften in 't Licht gebraght, van
nieuws vertaeld door Gisb. Plemp. Art. en J. V. D. Gedrukt tot Antwerpen voor Adriaan van Gaesbeek, 1677 v. Wij vonden het boekje in
de bibliotheek van Dr. J. F. M. Sterck te Haarlem.
(6) De H. Maagd met het kind Jezus on den schoot zit op een
troon, waarvoor Th. a Kempis knielt met den rozenkrans in de samengevouwen handen. Voor den troon ligt een open boek waarin te lezen
staat : « In een hoeckxen met een boeckxen. » en ook de Latijnsche tekst,
die boven op de plaat herhaald wordt : In omnibus requiem quaesivi et
nusquam inveni nisi in angello cum libello. Op den achtergrond een
landschap met een grot waarin Thomas a Kempis aan het lezen is.
(Hieronymus Wierx.)
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de waere is, mij onbekent, want op derghelycke wyse ghestelt
schier van alle, die deselve ghedruckt hebben, ghevolght is.
U.E. willende beantwoorden, en besigh zynde naer 't boeckxen
te soecken, my voorghevallen dat een Heer van de selve syne
Ordre naer het Boeckxen in 't Duyts ien groote letter quam
vragen, hetweick niet hebbende, droegh hem voore hetgene
U.E. my was schryvende, ende seyde wegens de affbeltenisse,
het rechte en oprechte wesen tot Loven int clooster van S. Marten beneffens oock het met syne eygen handt gheschrevene
Boeckxen, dit wetende hebbe gheresolveert aen eenen mynen
vriendt aldaer te schryven, opdat soude willen ondersoecken oft
't selve afbeltsel in eene Plate is, en met een exemplaar soude
te krygen zijn, ende bekomende wordt U.E. toeghesonden, soo
niet soude sich moet(en) bedienen van hetgene in 't Boeckxen
mynder Druckerije is ; dit dan hetgene tot voldoeninghe op de
begeerte uwer Kunstghenootschap hebbe konnen ondersoecken,
en noch yet vernemende wordt U.E. beright ». (1)
Het prentje uit de Imitatio-uitgave van Moretus 1617 werd
aan Vincent gezonden, die er voor bedankte en aandrong om
een copij van het Leuvensche afbeeldsel te krijgen. « Ik ben ten
hoogsten dankbaar wegens de Prentjens vdn de Navolging Christus door Th. a Kempis, en het aangenaam Bericht dat UEd.
my daarvan hebt gelieven te doen geeven dor het schryven van
1W Verwilt ; Nu zoude ik wel vriendelyk verzoeken dat ik van
het Afbeeldsel van lien schryver, zo als het in het klooster van
St Marten te Leuven bewaard word, eene kopye net en kurieus
van een kunstig schilder nageteekent, mogte bekomen, al zoude
het mij een pond vlaams kosten, en is daar eenige curieuse beschrijving bij te bekomen, zal mij zulks te aangenaamer zyn,
dat ik te meerder verhoope dewijl UEd. de goedheid hebt daar
over na Leuven te doen schryven » (2).
De Moretus-druk van de Imitatio zou Vincent ook zeer
welkom zijn. « Indien UEd. twe Exemplaaren had van het Latynsche in UEd. Drukkerye 1617 en 1627 gedrukt zoude ik de
vrymoedigheid gebruiken UEd. op het vriendelykste te verzoeken mij een daarvan op de zekerste wyze ter leen, toe te laaten
komen om het nut dat daar uit te trekken zoude zijn ; maar
dewijl er maar een van in UEd ts Bibliotheek overig is, zoude
het te grooten prykel of gevaar loopen in het zenden herwaarts
en het weerom aan UEd. te zenden, om verlooren te raaken,
waarom ik UEd. ten hogsten voor die beleefde en verplichtende
aanbiedinge dankbaar blyve ; maar dat men een Afschrift van.
dat Tractaatje en van die Beschouwingen, benevens de Drie(1) CCXCI, p. 91 (15 Maart 1703).
(2) DCXXXI, p. 29.
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maalen byzondre Levensbeschryving door drie byzondre Auteuren ieder met hun byzondre Annotatien koste krygen, zoude
ik niet weigeren, indien er niet al te veel tyd toe behoefde,
mits de schryver zyner moeite betaalende, en UEd. om verontschuldiginge vraagende der moeite altyd met behoorlyke Erkentenisse zal betoonen te zyn UEd. Dienaar » (1).
Het boek, waarvoor Ysbrand Vincent al deze inlichtingen
vroeg, werd door het Dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum
uitgegeven in 1707 (2). Er verscheen een tweede druk van in
1716 bij de Erven J. Lescailj e in de reeks van de werken door de
leden van het genootschap geschreven en in 't licht gebracht
onder de leiding en bet toezicht van Ysbrand Vincent (3).
In de voorrede komen over Thomas van Kempen en zijn
werk tal van bijzonderheden voor, die wij alle in de Latijnsche
Moretus-uitgaven van 1617 en 1626 terug vinden, maar niet in
de Nederlandsche uitgave van G. Plernp, in 1677 voor Adr. van
Gaesbeeck.
Wij kunnen daaruit besluiten, dat de boekjes door Moretus
aan Vincent gezonden door de Dichtgenootschappers wel degelijk werden henuttigd. Soms is de overeenkomst tusschen den
Latijnschen tekst der Moretus-drukken en den Nederlandschen
tekst van de inleiding tot de Amsterdamsche uitgave bijna
woordelijk. Heribertus Rosweydus schrijft
(4) : « Statura
corporis fuisse dicitur infra mediocritatem, forma viro convenienti, colore in vultu vivido, sed fusco ; acie oculorum perspicacissima ut numquam, vel capulo proximus, sit usus conspicillo». In het Nederlandsch van Nil Volentibus Arduum lezen
wij de volgende passage, die niets anders is dan de vertaling
van Rosweydus' tekst « Zyn lichchaams gestalte was beneden
de middelmaat, loch van een mannelijke gedaante, bruinachtig
en leevendig van verwe in het aangezicht, en zeer scherpziende,
zoo dat by ook in zynen hoogsten ouderdom nooit een brit
heeft behoeven te gebruiken » (5). Rosweydus vertelt in de
Moretus-uitgave uitvoeriger over Thomas a Kempis' Mariaver(0 DCXXXI, p. 30.
(2) Bibliotheek Museum Plantin : B. 3158.
(3) « Thomas van Kempens Naavolging van Jezus Christus, naar
de Fransche uitbreiding van den Heer Pierre Corneille. De tweede
druk, op nieuws in Rym vertaald, en veel verbeterd. Te Amsterdam,
gedrukt voor het Kunstgenootschap, en te bekomen by de Erven van
J. Lescailje, enz. Met Privilegie 1716.» Tr, WINKEL spreekt over deze
vertalinq in zijn Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. (Uitgave 1924
Dl. IV, biz. 414). Hij vermoedt, dat ze het werk is van Dr. Lodewijk
Meyer. In de voorrede der eerste uitgaaf (1707) wordt Mr. H. Bode
genoemd als de vertaler van een aanzienlijk deel van het werk.
397.
(4) Moretus-uitgave van 1626,
(5) Voorrede, p. 10. Wij geven hier den tekst uit de tweede uitgave
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eering en andere louter katholieke begrippen. Uit de Nil Vo lentibus-uitgave zijn die gedeelten verdwenen, daar het Joel der
Dichtgenootschappers was een boek te maken « zo voor
Roomsch- als voor Onroomsch-gezinden » (1), zoowel voor hervormden en onhervormden » (2).
In de Amsterdamsche uitgave (1716) komt een portret van
Thomas a Kempis voor, gegraveerd door Cornelis Vermeulen (3),
den gemeenschappelijken vriend van Moretus en Vincent, over
wien er in deze studie al meer dan Bens werd gesproken. De
schrijver van de Navolging Christi wordt hirer voorgesteld op
een wijze, die tamelijk afwijkt van die, waarop H. Wiercx hem
afbeeldde in de Moretus-uitgave. Dit laat onderstellen, cTat C.
Vermeulen wellicht werkte naar het portret toebehoorende aan
bet S t Martens klooster te Leuven en niet naar de Wiercxgravuur (4).
In den brief, lien Moretus op 15 Maart 1703 aan Vincent
zond, spreekt hij van een handschrift van de NavolDing, met
eigen hand door Thomas a Kempis geschreven en bewaard in
het S t Martensklooster te Leuven. Deze mededeeling komt overeen met die van H. Rosweydus in de Imitatio=uitgave van
1626, p. 7 (5).
(1716). In de eerste uitgave (1707) luidt hij eveneens zoo (P. 11) op een
paar kleine taalwijzingen na.
(1) Id., p. 5. (1716).
(2) Id., p. 13.
(3) In ons exemplaar van de uitgave van 1707 staat geen portret.
(4) De voorstelling van C. Vermeulen vertoont meer overeenkomst
met die welke voorkomt in Foppens : Bibliothecae Belgicae Dl. II tegenover blz. 1136. Het oudste portret van Thomas a Kempis wordt bewaard
te Zwolle in d. 0. L Vrouwekerk en staat afgebeeld in het ye Deel
van Pohl's Kempis-uitgave. Misschien was het portret in het St.-Martens-klooster een copij van dat uit de 0. L. Vrouwekerk te Zwolle. De
reproductie van dit laatste werk in Pohl's Th. a Kempis-uitgave T. V.
komt evenwel weinig overeen met de gravure van C. Vermeulen.
(5) Over dit hs. gaf Dr. L. Reypens S. J. te Leuven mij zeer gewaardeerde inlichtingen. In het oude St-Martens-klooster van de Windesheinische kanunniken te Leuven, sedert de Fransche omwenteling
in kazerne veranderd, werd wel degelijk een hs. bewaard, de Imitatio
bevattende van Thomas a Kempis' eigen hand. Het is de zoogenaamde
Codex Lovaniensis, thans verloren geacht. Bij Malou Recherches historiques et critiques sur l'auteur de l'Imitation (Parris-Doornik, Casterman, 1858) wordt dit hs. zeker als niet meer bestaande aanzien. In het
klooster beschcuwde men het als een eigenhandig handschrift van
Thomas. Dr. L. Reypens vraagt zich evenwel of of dit oordeel niet
alleen steunde op het aangeteekende op het eerste folio : « Hie liber est
scriptrts manu & caracteribus Reverendi et Religiosi Patris Thomae
Kempis Canonici Regularis in Monte S. Agnetis prone subollam, qui
est althor horum devotorum libellorum ». (Vgl Amort, Informatio de
statu totius Controversiae... de Authore Libelli de Imitatione..., Augustae
Vindelicorum, Bissoni, 1725). Die aanteekening kan wel aangebracht
zijn ten tijde der Gerson-Thomas-polemieken. Haar waarde kan afhangen
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In de voorrede van de Navolging van Christus, uitgegeven
door Nil Volentibus Arduum (1716), wordt niet gezegd, dat het
oude handschrift van dit werk door Thomas a Kempis eigenhandig geschreven, in het S t Martensklooster te Leuven berustle, maar wel in het Jezuietenklooster te Antwerpen.
Ziehier de bedoelde passage : (c (Thomas a Kempis) was
zeer kunstig en eervaaren in de schrijfkunst van dien tijd, gelijk
nOch een onzer Kunstgenooten, voor weinige jaaren, in het
Klooster der Jesuiten op hunne Boekkamer te Antwerpen, deeze
Naavolgin. van Christus, zeer sierelyk, en net met zyne eigene
hand geschreeven, en onderteekend heeft gezien » (1) .
Wie was de Amsterdamsche Dichtgenootschapper, die te
Antwerpen dit handschrift zag? Naar alle waarschijnlijkheid
Ysbrand Vincent, die bij een van zijn bezoeken aan de Scheldestad door zijn gastheer Moretus in de boekerij der Paters Jezuieten werd gebracht.
In 1708 werd Balthasar Moretus IV benoemd tot Almoezenier der stad Antwerpen en zoo werd hij er toe gebracht om
'neer belang te gaan stellen in tooneelzaken. De schouwburgen
speelden te Antwerpen evenals op veel andere plaatsen ten
voordeele der amen en de inrichtting en uitbating der tooneelvertooningen behoorden aldus tot de bezigheden der aalmoezeniers (2).
De huur van de tooneelzaal van den Ouden Voetboog, op
de Groote Markt, werd in Maart 1709 door de almoezeniers
opgezegd wegens het bestendig brandgevaar dat deze zaal opleverdc. Na onderhandelingen met de stedelijke overheid en de
Gilde der tapijtenhandelaars besloten de almoezeniers een nieuwen schouwburg te bouwen in de TalitsiersPand, de groote
halle waar de tapijtenhandel gedreven werd en die zich beyond
op de plaats van de huidige Fransche Opera. Volgens E. Geuvan den datum, waarop ze werd gemaakt. In elk geval heeft men in
St-Marten te Leuven, althans in de vroegere tijden, het geschrift van
Thomas wel gekend ; en in latere tijden kon men gemakkelijk vergelijken met andere hs., die men daar bezat en die voor eigenhandig
gehouden wen-len, o. a. de Sermones ad novitios en de Vita Lidewigis
Virginis, vernietigd in den brand der Leuvensche Hoogeschool 1914.
(1) Ook over dit hs. gaf Dr. L. Reypens S. J. mij uitkomst. Het
werd in 1577 door Molanus uit het klooster Agnietenberg naar Antwerpen gevlucht, daar aan een vriend geschonken en later door dezen
aan de Jezuleten. Dit hs. is gelukkig bewaard gebleven. Het berust
thans op de Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder nr. 5855-61, en
werd door Pohl in ziin'critische uitgave van Thomas a Kempis' werken
gedrukt. (Thomae Hemerken a Kempis opera Omnia, Freiburg, Herder
1905. Deel II.)
(2) B. GEUDENS : Le Spectacle institution de Bienfaisance a Anvers.
(Annales de l'Academie d'Archeologie de Belgique. Tome L, p. 389.)
Arc. THvs: Historiek der Straten en OPenbare Plaatsen van Antwerpen, Antw. H. en L. Kennes, 1893, p. 452.
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dens werd er gewerkt naar een model van zekeren Van Lathem
uit Brussel (1). Balthasar Moretus IV gaf zich veel moeite om
de werken spoedig tot een goed einde te brengen, en op 2 April
1711 kon hij reeds het slot van de rekening der onkosten betalen.
Toen de bouw van de nieuwe schouwburgzaal moest begonnen worden, herinnerde zich Balthasar Moretus IV, dat zijn
vriend Ysbrand Vincent in tooneelzaken zeer beslagen was en
hem wellicht goeden raad kon geven. Op 7 Juli 1710 richtte
zich de boekhouder Verwilt, uit Moretus' naam, als volgt tot
den Amsterdamschen tooneelregent-papierleverancier : « Alsoo
d'Heeren Aelmoesseniers Regenten onser Schouwburg met
avoye onser Magistraten van intencie zijn eenen nieuwen bouw
te maecken ende plaetse op te rechten tot hetselve daartoe verkoren ende toeghestaen is, het middel-ghedeelte van de Tappesierspante, soo wordt V. K wegen's de Heer Moretus versocht
oft geene prenten oft teekeningen en zijn te bekomen van alle
de veranderinghe der Tonneelen, ende principaelyck die van
Laresse (2) , soo vrindelyck zyn, waarmede aen gheseyden
Heere groote vrientschap gheschieden, ende het selve seer estimeeren sal, waerop mede eenigh antwoord verwachtende, ben
ick ende nae ghebiedenisse verblyve... » (3).
Ysbrand Vincent liet zich niet lang bidden om Moretus
het gewenschte op te sturen en nog meer. « 1k heb al voor
eenige dagen last gegeeven om aan den vermaarden blinden
Lairesse wegens zyne voor deez. geschilderde kunstige tooneelen te spreeken. En vermits ik uit het schryven eener brief door
Uw Ed" last versta dat 'er te Antwerpen onder Uw Ed"
opzicht eenen nieuwen Schouwburg zal gesticht worden, wensch
ik, dewyl zulks van myne liefhebbery is, van myne kat# tot
de volmaaktheid van zulk een loffelyk werk de behulpzaame
hand te bieden, en zende hiernevens voor of drie prenten van
onzen oude konstig gebouwden Schouwburg, waarvan den
Edelen Raadsheer Nikolaas van Kampen, stichter van ons
Stadhuis de Fabrikeur is geweest en een eeuwige lof mede
ingeleid heeft. De grondt tekening hier van is een van de 3
bygaande prenten en de voornaamst-e om een model of ontwerp
van te neemen, behalven dat de grond achter het tooneel Been
(1) Id. id., p. 410.
(2) Gerard de Lairesse (Luik 1640-Amsterdam 1711). Classicistisch
schilder, die met zijn mythologische onderwerpen en academisch versierenden trant in Holland veel bijval genoot. Hij was ook zeer
werkzaam in Nil Volentibus Arduvm en teekende onder meer het tvpische vignet, dat het DichtgenootschaP OD zijn uitgaven drukte : Een
man, die zeer moeizaam een steile rots opklautert om op den to p een
lauwer te gaan plukken.
(3) CCXCII, p. 380.
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ruimte, noch diepte genoeg heeft om een diep genoeg tooneel
op te bouwen.
N° 1 is het afbeeldsel van het oude tooneel, dat wel breed
genoeg is, maar de diepte ontbrooken heeft, om een beweegbaar en diep tooneel met veranderingen van perspectiven te
maaken.
N° 2 verbeeldt boven aan de zitplaatsen op de hoogste galderij, en laager twee ryen loges of kamertjes die halve maansgewyze van alle kanten vlak en gemakkelyk op het tooneel
zien. En onder aan op de platte grond is eene ruime plaats om
N,00r of achter een bak of Amphitheatre met banken halve
maansgewys te maaken om te zi1tten, en de andre helft, 't zy
voor, 't zy achter blyft ruime plaats genoeg voor de staande
Aanschouwers.
Voor eenige verscheidene verbeeldingen van Hof, tuin,
straat en andere tooneelen, zal ik voor UEd. tekeningen maaken, die kunstig en behaaglijk zullen zyn. En vind het UEdt
geraaden wij hebben hier een Architekt die een uitsteekende
bekwaamheid heeft om een fraaye schouwburg te stichten
die wel eens na Antwerpen zal reizen vind UEdt het geraaden » (1).
Van al doze voorstellen schijnt Moretus weinig gebruik
gemaakt te hebben daar de schouwburg naar een ander model
werd opgebouwd, dit belette Vincent evenwel niet om nog herhaaldelijk en met nadruk zijn goede hulp en medewerking aan
te bieden. Ziehier nog verscheidene uittreksels bit brieven,
waarin hij op de zaak terug keert.
« 1k heb by een kunstschilder noch eenige tekeningen gezien van fraaye tooneelen dewelke, is het UEd ts believers, ik zal
oversturen bij het zenden der papieren. Myns oordeels zyn de
3 prenten van onzen ouden schouwburg zo konstig tot de verdeeling van alle de plaatsen der Aanschouwers in de Loges,
beneden zitnaatsen, bovenste galerij en beneden staanplaats voor
of achter de bak te maaken dat men geen beter model zou
konnen volgen om de rondte van het halve Ovaal, gelyk alle
de Roomsche Schouwtooneelen, en Amphitheatres zyn geweest.
— Myne liefhebberij beweegt my ook (is het voor Uw Edt niet
te veele moeiten) UEd t te verzoeken hoe breed dat het Gebouw
en hoe diep en hoe hoog dat het zal zyn en of daar van niet
reeds een grond tekening gelyk de prent van onze oude Schouwburg is, met de voetmaat aangeteekent, gemaakt is, zowel als
van het binnewerk voor de Aanschouwers en van het tooneel.
ik had wel gewenscht dat het saison, de tyd, en myn gezond-

(1) DCXXXI,

D.

767 (25 Juli 1710).
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heid toegelaa ten had de eer te hebben met UEd t eens daar
over te spreeken » (1) .
Uit een brief van 20 Februari 1711 komen de volgende
bescbouwingen : « De eer van Uw Ed" brief van den 8 xber
heeft aan myne liefhebbery van het Tooneelspel, dat myne
eenigste uitspanning en vermaak is, een groot genoegen gegeey en te zien dat de bouwing der nieuwe Antwerpsche Schouwburg door Uw Ed' s liefde en goede voorzorg voortgang neemt,
niet twyffelende of dit nutte werk zal met iever en kunst tot
een goed gebruik kunstig en loffelyk uitgevoert worden onder
Uw Ed" opzicht en wijs beleid met verkiezing van ervaarene
Architecten of bouwmeesters, braave Tekenaars en voornaame
tooneelkundige schilders gelyk hier geweest is den Bouwmeester
van onze oude Schouwburg in 't jaar 1637 gebout en den
verstandigen. Italiaansche Architect die de uitstekende laaste
schouwburg zo heerlyk te Brussel als kunstig heeft doen bouwen. De prenten van onze oude Schouwburg door my.aan UEdt
gezonden zullen op de wyze van der Romeinen Amphitheatres
tot een goed model kunnen dienen om de halve rondheidovaalsgewys ten opzichte van de Aanschouwers die niet zylings
behoeven na het Tooneel te zien, en het verwulft is van een
groote nuttigheid om de stemmen, wanneer er een opera vertoond word zooveel te beter te kunnen hooren. En dat UEdt de
breete van een der huizen tot het gebouw meerder had doen
neemen en dat het Erf 116 voeten in de plaats van 96 voeten
diep waar geweest zou een groot nut aan de geheele schouwburg geeven. Of er nu een bak dat is zitplaatsen behalven de
twe rangloges en de bovenste galderij zullen zyn, en een staanpilaats voor aan het Tooneel heeft U. niet geschreeven, en
het verwondert my zeer, (het is noch niet te laat maar van
eene groote nuttigheid en der kosten wel waardig) dat er niet
een tekening van gemaakt is, of noch niet gemaakt wordt :
want daar door kan men als in ,een Spiegel de welstand of de
misstallen zien die naa het bouwen niet verhulpen kunnen
worden gelyk het met de bouwing van de Schouwburg te Leiden uitgevallen is zonder schets of Tekening zulk een voornaam werk op te slaan » (2).
De brief van B. Moretu5, waarop V. Vincent hier antwoordt
is in het Plantijnsch Archief niet te vinden, zoo zijn de afmeting-en van den Schouwburg die Vincent hier geeft des te belangrijker. Het uitzicht van de tooneelzaal van de oude TaPytsiersband in 1711 is ons echter bekend dank zij het werk van
E. Geudens . Plans de l'ancien theatre francais d'Anvers (3) ,
(1) DCXXXI, P. 775 (5 December 1710).
(2) DCXXXI, P. 779 (20 Februari 1711).
(3) Antwerpen, L. Dela Montagne, 1901.
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waarin reproducties voorkomen van plans « naar den ouden
Teater geboudt A° 1711 » maar « gemeten en geteeckent int
jaer 1743 ». De schouwburg brandde of in het jaar 1746 en werd
eerst herbouwd in 1750.
Vincent kreeg de gewenschte inlichtingen uit Antwerpen,
zooals blijkt uit zijn volgenden brief van 6 Maart 1711. « Het is
my zeer aangenaam geweest de toestand, en verdeeling der Grond
van de nieuwe Antwerpsche Schouwburg uit de nette beschryving uwer Edts laatste brief (1) te zien, te meerder omdat het
Ontwerp zo gelyk zal zyn met der Oude Romeinsche Amphitheaters, naar welkers modellen onzen ouden schouwburg gemaakt is geweest. — Een enkele, loch wel waardige aanmerking heb gemaakt aangaande het ruim uwer Ed ts Schouwburg
welke plaats de Fransche Parterre noemen, dat is dat hetzelve
niet in tween voor en achter verdeelt zal zyn gelyk in Parijs,
hier en in andre landen. De Opera in den Haag heeft de staanplaats voor aan het Tooneel, ende zitbanken daar achter hooger
verheeven. In de Haagsche Nederduitsche gelyk in onze tegenwoordige Amsterdamsche Schouwburg is de bak of de zitplaatsen voor aan naar het Tooneel en de Staanplaatsen of het
Parterre daar achter, wat meer verheeven. Maar daar het een
met het ander vermengt wordt heeft de ervaarenheid ons geleert
dat zulks cede groote desordre veroorzaakt heeft, en noch te
meerder ongemak en twist aanbrengt, indien in het midden
daar altyd en overal het beste gezicht op en naar het Tooneel
is mertschen overeind staan, en dikwils door baldaadige gasten
eerlyke juffers verhinderen in rust te blyven zitten ; om dit te
voorkomen, moet er niet meer dan twee voet of de breette van
een zitplaats in het midden met opslaande bank] ens gemaakt
worden die men neer doet vallen van de eene op de andre bank,
en aldus door de Aanschouwers geslooten worden, alle de banken boogsgewyze naar het tooneel en met grof groen laaken
bekleed » (2).
Het laat zich begrijpen, dat Vincent ten zeerste verlangde
den nieuwen Antwerpschen Schouwburg te zien. Ook drukte
hij den wensch nit om de opening bij te woven « tot voldoening
van (zyne) liefhebberij (3). Van dit genoegen moest hij evenwel afzien. Hij liet, wegens « onpasselijkheid aan zyne handen »
door zijn dochter Anna aan Moretus schrijven op 13 November
1711 : (( a ben ten hoogsten verplicht voor het vriendelijk bekend maaken en noodiging om het oopenen van UEd ts deftige
Schouwburg met het Spel van Arrradis te komen zien ; maar
(1) De minuut van dit schrijven van Moretus ontbreekt.
(2) DCXXXI, p. 783.
(3) DCXXXI, D. 794 (18 Se pt. 1711).
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gelyk UFA" brief van den 19 e fiber my te korten tijd gaf, om
den 22e dito, te Antwerpen te zyn, was zulks onmooglyk, en
ook de tijd van 't jaar om de koude, wat te veere verstreeken,
verhoopende by leeven en gezondheid my de eere te geeven
zulks in 't voorjaar te doen » (1) , Later kwam hij er ook niet
toe om zijn wensch te bevredigen, maar zijn belangstelling voor
den nieuwen Antwerpschen Schouwburg bleef onverzwakt. Bij
menige gelegenheid nog vraagt hij hoe daar de zaken gaan, en
zoo Moretus hem daarover zelf geen inlichtingen kan zenden,
stelt hij zich tevreden met die van een ander zijner bekenden,
nl. den schilder Louis Eykens, die in de nabijheid van den
Schouwburg woonde (2). De voorspoedige gang van het Antwerpsch tooneel verheugt hem (3) terwijl hij ten zeerste betreurt
dat het Amsterdamsche « door kwaade directie zeer vervalt » (3).
Moretus bleef niet in gebreke en hield zijn Amsterdamschen vriend op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen
in den nieuwen Antwerpschen Schouwburg. Ziehier wat wij
b. v. nog lezen in een brief van Mons' Verwilt, gedagteekend
op 28 Mei 1714 : « Schrijver deses door last van d'Hr. B. Moretus, is U. E. met dese te kennen gevende, hoe de opera onser
Antwerpsche Schouwburgh over eenighe weken weder aenvq nck hebben genomen met nieuwe acteurs en sanghsters, ende al tamelyck toeloop hebben » (4).
Ysbrand Vincent waagt ook weer dan een paging om Hollandsche tooneelspelers te Antwerpen te doen vertooningen geven. « De Nederduitsche Haagsche Tooneelspeelders, schrijft
hij aan B. Moretus op 1 januari 1712, zouden wel genegenheid
hebben toekomende Zomer aldaar eenige maanden te speelen,
indien ze wisten hoeveel dat ze voor huur 's maands zouden
moeten betaalen; maar ik ben bekotnmert dat ik met die zaaken UEd. al te lastig zoude vallen, en gaerne gelegenheid hebben om UEd. alhier eenige aangenaame dienst te doen » (5)
op 14 Juli 1713 komt hij nogmaals met het zelfde voorstel voor
den dag : (( Indien ik de voorwaarden mogt weeten zoude ik
aan de Haagsche Nederduitsche Tooneelspeelders wel eens
voorslaan of zy genegen waaren eenige maanden (te Antwerpen) te speelen » (6),
Het gezelschap, dat Vincent naar Antwerpen wilde loodsen, was dat van Jacob van Rijndorp. Sedert 1705 was deze acteur bestuurder van de Nederduitsche TooneelsPelers, die vertooningen gaven op het Buitenhof in den Haag. Dit gezelschap
(1) I)CXXXI, p. 797.
(2) DCXXXI, p. 803 (1 januari 1712), p. 874 (18 November 1712).
(3) DCXXXI, p. 878 (24 November 1712).
(4) CCXCI, p. 375.
'5) I)CXXXI, p. 804.
(6) DCXXXII, p. 91.
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reisde ook binnen en buiten het land. Men weet dat het vertooningen gaf te Brussel, Rijssei, Berlijn, Altona, Kopenhagen
en elders (1).
Hier en daar vindt men in Vincent's brieven het bewijs,
da: hij zich ook voor het finantieel gedeelte van de Antwerpsche Schouwburguitbating interesseerde. Zoo schrijft hij in
voetnota op een brief van 12 Mei 1713 : « Indien het met het
gebruik der klederen is, dat de Directeurs of Aalmoesseniers
Heeren Drie honderd Pistoolen 's jaars aande Komedianten
eisschen is het zeer goedkoop. Van onze Schouwburg hebben
voor deezen 's jaars wel 20/o getrokken en altijd 3/m vooraf
doen betaalen » (2). Elders verwondert hij er zich over, dat
het Antwerpsche Magistraat aan « Komedianten toestaat op
eene andre plaats jets te vertoonen ». Hier wordt bedoeld de
toelating verleend aan tooneelspelers om elders dan in de Tapytsierspand stukken op te voeren.
De verfraaiingen van de stad Antwerpen lagen B. Moretus
zoo nauw aan het hart, dat hij er zijn Amsterdamschen vriend
ook steeds van op de hoogte bracht. Zoo bevat een der brieven
een uitvoerige mededeeling over de verruiming van de Groote
Markt te Antwerpen in 1714. « Soo is voorseker en vast ghesteld, luidt het daar, met toestaan van den Breede Rade en Octroy des Coninckx aft te staen dien terlinck bestaende in 26
htlysen, den welcken ons stadthuys bedecken, soo als misschien
door advertentie in onse Gazette suit hebben ghesien van verkoopinge der materialen deser huysen, die met noch meerdere
andere reets de stadt toe behooren, welcke dese weke sal gheschieden, met conditie, van den affbrack te beginnen op 1"
July toekomende, soo dat Baer merle onse groote Merkt vergroot wordende, het stadthuys vlack en geheel sal ghesien
worden, welck concept van eerster instantie van meyninghe
is gheweest, en nu 't zedert eenighe iaeren hervat is worden :
daerenboven de stallen op onse Castelpleyn ghestaen, en eene
partye der selve door het ghepasseerde onweder een grooten
muer omverre ghetrocken hebbende, zyn voorts de materiale
der resterende verkocht ende de boomen der reye die door de
selve waeren inghenomen en ghevelt, weder herplant, ende benevens de noch staende rye, eene derde nieuwe rye, pleinwaarts in gheplant, ende de wegen gheegaleert het welcke in
weynighe iaeren een fraeye wandelinghe, soo oock om met
carosse te ryden ma eken sal, hetgene U. K voor wat yets hier
(1) Tr 'WINKEL : Ontwikkelingsgang, p. 113-114. E. F. KOSSMANN
Pas Niederl. Faustspiel des 17. Jahrh. Den Haag 1910, en Nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van het Nederlandsch tooneel. Den Haag
1915.
(2) DCXXXII, p. 80.
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passerende, beneffens particuliere groetenisse van desen Heere
in vryneyt is dienende ». (1) lien paar maanden later komt
Moretus op die atbraak nog eens terug : « Van 't ghene voor
desen gheseght van 't demolieren der huysen de welcke ons
stadtshuys bedecken, is men met alle craght besigh aft te slaen,
vertoonende sigh als eene Ruine door Bombardatie, waermede
nu oils stadthuys vlack ende bloodt sal hggen ende vertoonen
alsook de Plyne of to marckt Baer voore veel grooter sal wesen,
synde dit concept van over veele Jaren in gedaghten geweest » (2).
De lange vriendschap, die V. Vincent met de Moretussen
verbond, zou in 1718 eindigen met zijn dood. Van het begin
van dit jaar of wTordt de correspondentie gevoerd door den
zoon van Vincent, die in Februari gewaagt van de toenemende
verzwakking van zijn vader, zijn benauwdheden en ijlkoortsen
(3), en op 10 Maart zijn overlijden aankondigt ten gevolge van
verval van krachten (« Dinsdag 's morgens den 8e deezer tusschen tien en Elf uuren, in zijn zeven en zeventigste Jaar » (4) .
, Op dit bericht antwoordde B. Moretus aan Mejouftrouwe de
Weduwe Vincent en sone met den volgenden brief : « Het afsterven van d'H r U. K Man en Vader respective hebben wy
met seer groot ghevoelen verstaen uyt U. K missive van 10
deser den weicken Godt ghelieft heeft uyt desen wereld te laeten scheyden Dynsdagh voorleden den 8 deser in syn 77 e jaer,
wy en konnen niet ghenoegsaem exprimeren, het deel hetgeene wy nemen in het verlies van desen onsen goeden Vriend,
door de seer lange correspondentie soo wel met ons als met
onse voorouders gehadt : onse Condoleancie dan over het Verlies
met dese U. E. ende gantsche familie afleggende twijfelen niet,
oft hebt desen slagh, langhsaem te vooren voorzien zynde, met
gheduld van de handt des Almachtigen ontfanghen, ende in
desselfs dispositie sigh gheresigneert en getrost. Wy en sullen
niet manqueren te onderhouden onse oude vrientschap ende
gunst als voordesen te betoonen » (5).
Deze laatste belofte werd niet -gehouden. Van lieverlede
zien wij de betrekkingen tusschen de Moretussen en de Vincent's verminderen. Er komen nog wat bestellingen papier uit
Antwerpen, ook wat werkopdracht voor den plaatsniider B.
Picart, maar weldra vermindert dat alles op zoo opvallende
wijze, . dat Vrouwe Ysbrand Vincent er zeer bedrukt over
klaagt in den laatsten brief, lien wij van hare hand in de ver(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

CCXCII, D. 375 (28 Mei 1714) .
CCI,XXVII, D. 104, (9 Juli 1914) .
DCXXXII (4 Februari 1718).
Id. id., p. 151.
CCXCII, p. 428 (14 Maart 1718).
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zameling vinden. Dit schrijven is bclangrijk, ook omdat het
ons den benepen toestand schildert, waarin zich de familie
Vincent beyond op het einde van Vincent's leven en kort na
zijn flood. « Monsieur et Madame, jammert de Wrve Vincent,
Ma grande affliction et le triste estat ou je vois toute ma famine m'oblige encore a vous ecrire une fois. Nous ne pouvons
pas nous consoler destre disgrasie de si bons amis que vous
monsieur et madame. Tout lhiver mes enfens out este malade
et mon fils et ma fille Chaterine ne se peuvent remetre. On
n'entant que soupirer et dire mon dieu qu'avons nous dont
fait a Messr Moretus de nous abbandonner dans un si triste
temps ou nous aeons perdu tout notre bien et hors d'estat d'en
jamais revenir par les derengement de toute les afaire d'a present. 'route sorte d'aflictions me viennent de tons les costez.
Mon pauvre fils Ysbrand et son asosiez out perdu tout ce qu'ils
avoient au monde et it vient demeurer avec nous si bien que
voila deux garsons qui ne savent que devenir aux monde. Au
nom de dieu Mons' et Madame aidez nous a nous faire gagner
du pain et me faite encore eviter une plus grande affliction car
nous serious oblige a rompre notre menage et ces pauvres garsons obliges de chercher a gagner leurs vie aux Indes. Si nous
n'avons pas merite le retour de votre amitie et chalandize faite
le pour lamour de dieu, vous serez les maistre de notre profit.
je prie monsieur votre frere de ni estre point contraire et je
lui serai bien obligee. Vous consolerez par la une pauvre veuve
et ses enfens. La derniere fois que vous estiez chez nous avecq
madame votre epouze it i a environ 8 ans, nous estions tons
dans la derniere affliction par la perte de 15 mille livres ce qui
estoit presque tout ce nous avions au monde et nous navons
pas ose vous le dire en ce temps la, ce qui nous fit bien passer
de triste nuits ». (1)
Na dezen noodkreet komen nog een paar brieven van zake-lijken aard, rnaar na 18 Juli 1721 is alles uit. Er is na dien
datum geen spoor van betrekkingen tusschen de Antwerpsche
en Amsterdamsche familien meer te vinden.
Om dit opstel te volledigen moeten wij nog eenige woorden zeggen over een paar andere Antwerpsche betrekkingen,
die Ysbrand Vincent buiten den onmiddellijken kring der Moretussen had gevonden.
In de eerste plaats noemen wij hier den hagiograaf Daniel
van Papenbroek of Papebrochius, den zoo befaamden medewerker van Bollandus en Henschenius. Y. Vincent leverde het
papier voor de ResPonsio... ad exhibitionem errorum Per Adm.
R. P. Sebastianum a S .Paulo, die Papebrochins in 1696 uitgaf
(1) I)CXXXII, p. 507 (17 Maart 1721).
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bij de w we en de lErven van Henri Thieullier te Antwerpen
om zich te verdedigen tegen zijn verguizers, die hun beschuldigingen voor Rome hadden gebracht. Het geleverde papier was
niet naar den zin van Pater Papebrochius, die zijn ongenoegen
daarover te kennen gaf op scherpe wijze. Y. Vincent klaagde
bij B. Moretus en riep zijn tusschenkomst in om die zaak.
in der minne te regelen. : u De goede Gevader Daniel van
Papenbroek, schreef Vincent op 13 Januari 1696, handelt my,
myns oordeels vry wat onheblyker als een persoon van zijn
karacter, en benaaming behoord, zonder dat ik zulks verdiend
heb, ik neem de vrymoedigheid UEE. dit te schryven, niet om
UEE. in het allerminste daarover lastig te vallen : maar dewyl
ik onmogelyk tyd overig hebbe dat UEE. gelieve toe te laaten
dat ik M r Verwilt verzoeke die grondige kennis van dit werk
heeft, dat fly deeze twee ingeslotene brieven van dien goede
varier leeze, en met uw toestaan my de vriendschap doe, (terwyl ik niet recht wel te passe, en overkropt van gewigtiger
zaaken ben,) hem alle wenschelyke voldoeninge mynentwege
moge geeven, opdat ik onschuldig van zyne beschuldiging,
niet uit 's goede Vaders achtinge geraaken. Begeerd hy geld,
hy heeft maar te eischen, zo hy met onze voorgaande afspraak,
die hy schynt te weerroepen niet te vreden is. en UEE. zult
my ten allerhoogste verpligten dat Mons' Verwilt my daaraf
helpe : want ik voorzie dat hy my anders met brieven, en briefporten zou' overkroppen ». (1) Moretus handelde naar het verlangen van Vincent en gaf hem daar met de volgende woorden
verslag over : (( Volgens U.E. versoeck hebbe desen morgen
ghesonden myn Boekhouder Verwilt by den P. Papenbroeck
om gheinformeert te connen wesen van het different dat UL.
is hebbende met hem wegens het different van de 66 R. ende
hebbe ghesien dry blaederen die alle dry van different coleur,
stoffe ende groote zyn, dusdaanigh dat het kleynste in geender
manieren tot syn begonst groot werk te cleyn is ende niet dienen en can : dan om de saecke te effenen soo is hy presenteerende voor de 66 R. door U. K ordre wtgheschoten Riemen te
betaelen yeder R. tegen 50 st. Hollants oft eenen pattacon in
specie, met conditie dat U. E. hem sal leveren ende senden
op het spoedighste andere 66 R. van de groote als de grootste
soorte is, en hem belooft hebt, ende volgens U. E. bekent is,
waermede dan dit disput sal wt wesen, ende waerover ick U.E.
resolutie sal affwachten, op dat U. E. noch dito Pater malckanderen wederzyds met brieven sullen hebben moeylyck te vallen, ende van wederzyds volle satisfactie ende apaisement hebben : bovendien heeft P. Papenbroeck ghesegt dat U. E. be(1) DCXXX, p. 11.
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iooft heeft synen drucker Thieullier te voldoen voor syne
moeyte voor wtsoecken van alle de Riem. die U. E. aen hem
ghesonden hadde, ende daervoor by soude pretenderen 5 patt.
waerin U. E. kan doen naer goetduncken » (1).
De naam van Pater Papebrochius wordt nog verscheidene
malen in de correspondentie vermeld, doch wat daarbij wordt
medegedeeld is zonder belang.
Een laatste Antwerpenaar in wiens romantische wederwaardigheden V. Vincent heel veel belang stelde, is de jonge
kunstschilder Louis Eykens, over wien wij geen biographische
bijzonderheden kennen. Hij woonde met zijn moeder en zijn
zuster over het «het Tapisseerders-pandt». Deze jonge man werd
door wervers op bedrieglijke wijze bij de Deensche troepen
ingelijfd en V. Vincent, zeer met zijn lot begaan, trachtte hem
weer vrij te krijgen. Op 18 November 1712 verzoekt Vincent
zijn vriend Moretus bij « Jufvrouw Eykens » inlichtingen te
laten nemen over den ongelukkigen jongen (2). Eenige dagen
later zendt hij aan B. Moretus « de waerde van een goude pistool » met verzoek dit geld aan Louis Eykens te willen opzenden. Hij drong tevens aan opdat zijn invloedrijke Antwerpsche vriend middelen zou aanwenden om Eykens uit de kazerne te Doornik te helpen. « UEdt . en Mevrouw Moretus zoude
my grootelyks verplichten, schreef hij op 24 November 1712,
aan Uw Ed" en haar Ed" Correspondent dieswegen eens te
schrijven : 1k zal de waarde van die Pistool in rekening goed
doer], en deeze dienst met dankbaarheid erkennen. Hij is onder de Deensche troepen onder het Regiment van Mons. BrutOrius, rode Compagnie van den Brigadier. En zeer bedriegelijk door schelmachtige menschenverkoopers, die men kwanswys werwers noemt in Antwerpen dronken gemaakt, en na
Brugge gevoerd, tot groot hartseer van zyne Moeder, broeder
, en zusters, en droefheid van hem zelve ». (3) In een ander
schrijven oncierstelt Vincent dat zijn vriend Eykens te .Rijssel
is en vraagt of Mons. Fievet erg Danel (4) daar te zijnen voordeele niet zouden kunnen tusschenkomen (5) Deze onderstelling was gegrond, Eykens was inderdaad te Rijssel. Voor zijn
vrykooping waren er 8 pistolen noodig en zijn kapitein « vlamde op geld ». Deze inlichtingen kwarnen van Fievet. (6) Vincent had ook aangedrongen to Rijssel bij eon zekeren Jean Ber(1) CCXCIV, p. 15 v.
(2) DCXXXI, 1). 874.
(3) DCXXXI, p. 878.
(4) Ignace Fievet en zijn zwager Lievin Danel (Hou pov: Les Imprinseirrs Lil!ois, p. 152).
(5) DCXXXI, p. 885.
(6) DCXXXII, -71. 3 (5 januari 1713).
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-nard, die de zaak ter harte trok, zooals blijkt uit hetgeen hij
mededeelt in een briefje van 14 Januari 1713 : « Nous avons
ordonne au S. Eykens d'aller prendre une fois par jour la souppe chez un rotisseur pour 8 a 15 jours, et luy avons donne un
peu d'argent, it est c%sia tout change, quand a trouver le moyen de le retirer de son esclavage, it faut y entrer avec une clef
(For. Nous n'aurions pas seu alle du palfermier d'ene homme
de peine sans auparavant presenter de donner de largent. Voyla comme sont baties nos gens » (1) . Moretus spande zich ook
in om moeder Eykens te troosten en het lot van den soldaattegen-wil te verlichten. Ysbrand Vincent is er hem erkentelijk
voor : (( Ik ben ten hoogsten dankbaar voor de goedheid en
mededoogenheid die Uw Ed' edelmoedigheid betoond tot vertroosting van de bedroefde weduwe, moeder van den ongelukkigen Louis Eykens. UEd t schryft my dat zy tot verkryging
van haaren zoon, niet meer als een of twee Pistoolen kan geeyen; ik wil er van myn leant wel een toe geeven, zo men dien
.jongeling voor twee of drie Pistoolen vry kost koopen, waar
over ik met de bygaande twee opene brieven aan Mons' Jean
Bernard en Messieurs Fievet en Danel, te Ryssel, ben schryvende, UEdt vricndelyk verzoekcnde, nochmaalen de goedheid
te hebben die brieven voort te zenden, en Uw Ed ts goede recommandatie daarby te voegen, om te zien of men den bedrukten knaap voor die twee of drie Pistoolen, vry koste krijgen
en UEdt zoude een werk van barmhartigheid verrichten dit
werk naar uw wys beleid, en voorzichtig oordeel te derigeeren ». (2) Wij weten niet of Vincent geslaagd is in zijn pogingen om Eykens terug naar Antwerpen te krijgen « by zyne
moeder om er zijne schilderkunst voort te zetten »; (3) de laatste brief, die over den « bedrukten knaap » handelt is die van
24 Februari 1713, 1,vaarin Vincent schrijft : « Het is nu der
vrienden werk Louis Eykens te redden, wy hebben ons best
gedaan ». (.4) ,

(1)
(2)
(3)
(4)

DCXXXII, p 9.
DCXXXII, D. 19 (26 Januari 1713) .
DCXXXII, p 29 (9 Januari 1713).
DCXXXII, p. 45.

Nehemia en Ezra
door Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
briefwisselend lid der Academie.
Door de vernieling van Jeruzalem en de wegvoering van.
het Joodsche yolk in ballingschap, hadden de Chaldeers, omstreeks 587 v. C., eene ramp gesticht waarvan het kon schijnen
dat zij onherstelbaar was. Doch met de opkomst van het Perzische rijk in 538 zou ook Juda zich wederom oprichten. Reeds
in het eerste jaar van zijne regeering als heerscher over Babel,,
had Cyrus aan de ballingen oorlof gegeven om naar hun land
terug te keeren en Jahve's tempel herop te bouwen. Onder de
leiding van Zorobabel werd de tweede tempelbouw in het zesde
jaar van Darius I (515) voltooid. Maar het zou nog lang duren
vooraleer de nieuwe Joodsche gemeente op vaste wijze heringericht was. Jeruzalem en haar muren bleven nog een puinhoop.
En de naburige heidensche of halfheidensche volkstammen,
inzonderheid de Samaritanen, die zich tijdens de ballingschap
over het gebied van het voormalig koninkrijk Juda uitgebreid
hadden, waren er niet bijster toe gezind om hunne overheersching aldaar zoo maar goedsmoeds op te geven. Het was een
dringende behoefte, om het Jodendom tegen ondergang te vrijwaren, dat nu eerst en vooral de muren van Jeruzalem zouden
hersteld worden en de stad zelve in staat gebracht om eene
behoorlijke bevolking te ontvangen. Reeds in de eerste helft
der vijfde eeuw v. C. stellen ijverige leiders alle y in het werk
om de muren op te trekken. Doch de tegenstand hunner vijanden verijdelde telkens alle pogingen. Zoo duurde het tot omstreeks het midden der vijfde eeuw (Ezra IV. 6-23).
't Is hier dat de gebeurtenissen inzetten, voor de toekomst
der Joodsche gemeente z66 rijk aan gevolgen, waarop wij eens
te meer de aandacht wenschen te vestigen. De beide figuren
van Nehemia en Ezra treden nu achtereenvolgens op den voorgrond : Nehemia, de herbouwer van Jeruzalem ; Ezra, de priester en schriftgeleerde, in wie de Joodsche traditie van lateren
tijd den stichter begroet der Synagoge met hare menigvuldige
instellingen en gebruiken. Inzonderheid komt het er voor ons
op aan, de volgorde der gebeurtenissen vast te stellen.
In het 20' jaar van Artaxerxes I, dus in 445 v.C., krijgt
Nehemia opdracht om de stad van hare omheining te voorzien.
Da t de Artaxerxes van Nehernia de eerste was van lien naam,
is inderdaad, sedert de bekendmaking van de Arameesche papyrussen van Elefantine, als zeker voorop te stellen. Nadat hij,
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order de grootste moeilijkheden van wege vreemden en eigen
landgenooten, het werk aan den muur voltooid had, had de
joodsche landvpogd nog de huizen te herbouwen en zorg te
dragen voor het bevolken van de stad (1). Verder lezen wij in
het boek Nehemia, dat onder zijne leiding eene groote yolksvergadering plaats had, op dewelke maatregelen getroffen werden om de gemeente, in godsdienstig en maatschappelijk opzicht, tegen alle gevaar van verval en bederf te bewaren, met
name door het verbieden van gemengde huwelijken tusschen
Joden en vreemden. Ezra verschijnt op deze vergadering als
voorlezer van de Wet (Nell. VIII). Wij ontmoeten hem wederom, ter gelegenheid van de inwijding der muren, als figurant
in een stoet (2). Bij zijne eerste zending verbleef Nehemia te
Jeruzalem gedurende twaalf jaar, van 445 tot 433 v.C. Hij
keerde daarna voor een tijd naar den koning te Suza terug.
Kort nadien kwam hij voor een tweede maal naar Judea en
had er streng op te treden tegen het schenden der verbintenissen Welke men vroeger, op de groote volksvergadering, aangenomen had, namelijk ook in zake huwelijken.
Het boek Nehenzia, in hetwelk de zooeven geschetste gebeurtenissen verhaald worden, is in den Bijbel voorafgegaan
door het relaas van de handelingen van Ezra in het 7' jaar van
een koning Artaxerxes (Ezra VII — X). In bet 7' jaar van
Artaxerxes, zoo lezen wij daar, werd Ezra bij koninklijk bevel
aangesteld om een nieuwe schaar ballingen naar Jeruzalem terug te voeren en dan verder in 's konings naam het °piperbestuur over Judea waar te nemen. Te Jeruzalem aangekomen
verneemt hij hoe het misbruik der gemengde huwelijken zich
onder de gemeente uitgebreid heeft. Met medewerking, of
hever onder den aandrang van vurige ijveraren, weet hij een
grondige uitroeiing van het kwaad te bewerken, door het wegzenden der vreemde vrouwen met hare kinderen.
Overeenkomstig de rangschikking der oorkonden in den
Bijbel, had men van overouds gemeend, dat Ezra's zending,
( in het zevende jaar van Artaxerxes », de zending van Nehemia, (( in het twintigste jaar van Artaxerxes », voorafging;
wat trouwens, bij ontstentenis van elke nadere aanduiding dat
het kon gaan om twee verschillende koningen van dien naam,
klaarblijkelijk scheen te stemmen met de volgorde der aangegeven regeeringsjaren. Dan had men zich het verloop der geschiedenis aldus voor te stellen : In het zevende jaar van Artaxerxes I (458 v.C.) komt Ezra, aan de spits van eene ballingenschaar en met volmacht om land en yolk te besturen te Jeruzalem aan. Hij drijft de groote hervorming der gemengde hu(1) Neh. VII. 5.
(2) Neh. XII. 36.
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welijken door. Dertien jaar nadien, in het twintigste jaar van
Artaxerxes I -(445 v. C.), komt Nehemia, op bevel van den
koning, de muren en de stad wederom opbouwen, richt de
Joodsche gemeente op vernieuwden grondslag in, enz. Neheinia zou dus Ezra alreeds werkzaam gevonden hebben te Jeruzalem, en de voorlezing van de Wet op de groote volksvergadering welke het bock Nehentia in hoofdst. VIII beschrijft,
zou het hoogtepunt van Ezra's loopbaan beteekend hebben.
Reeds in 1890 gaf ik een eerste verhandeling uit (1) waarin ik wees op de vele en m. i. onoverkomelijke bezwaren met
die traditioneele opvatting verbonden. Wanneer Nehemia de
eerste ma-al te Jeruzalem verscheen, was daar van Ezra en van
wat hij er zou verricht hebben, blijkbaar geen zier bekend.
Ter gelegenheid van van het werk aan den muur, en in andere omstandigheden in de zes eerste hoofdstukken van het
boek Nehentia vermeld, komt de Joodsche landvoogd in
aanraking met allerlei lieden van aanzien. Van Ezra rept hij
met geen woord. Zonder het minste uilgesproken teeken van afkeuring gewaagt hij van de bestaande gem engde huwelijken;
alleen stelt hij vast dat dit gebruik eene bron was van ergerlijke toestanden (2) ; de strijd daartegen moest nog, en zou weldra beginnen, namelijk door het verbod op de groote yolksvergadering onder_ Nehemia's leiding uitgevaardigd (3). Op
stoffelijk, godsdienstig, politiek en maatschappelijk gebied waren de omstandigheden tijdens Nehemia's eerste verschijnen
te Jeruzalem niet diegene welke Ezra er kon verwekt of nagelaten hebben ; maar wel integendeel toen Ezra zijne ballingenschaar uit Babylonia aanvoerde, trof hij te Jeruzalem, in de
verschillende aangewezen opzichten, de vruchten aan van Nehemia's arbeid. Het is waar, Ezra vond de gemengde huwelijken nog immer, of liever wederom in zwang ; maar nu worden de7e, geheel adders dan in het begin van Nehemia's werkzaamheid, bij hem aangeklaagd als een onduldbaar vergrijp en
door hem nog veel strenger en meer afdoend te keer gegaan
dan door Nehemia, bij diens tweede bezoek, beproefd was. De
ontwikkeling van den strijd tegen dat ingeworteld, en voor het
Jodendom zM dreigend euvel, toont duidelijk de opeenvolging
der feiten aan, van of Nehemia's eerste ervaringen (Neh. VI.
18), tot aan de eindelijke ontbinding der bestaande huwelijken
door Ezra. — In zijne gedenkschriften teekent Nehemia op
roerende wiize den hardnekkigen tegenstand waarmede de vijanden van zijn y olk zijn edelmoedige oncIernemingen bestreden.
(1) Nehemie et Esdras, nouvelle hypothese sur l'epoque de la
Restavration (afdruk uit het Musion).
(2) Neh. VI. 18.
(3) Neh. X. 31.
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hoofd der Samaritanen), Tobia de Ammoniet, Gesjem de Arabier, die te jeruzalem het hooge woord voeren en er alles naar
hun zin willen hebben : de rechtstreeksche voortzetting dus
van de misstanden die gedurende de eerste hell t der vijide eeuw
geheerscht hadden en waarvan het noodlottig verloop, vanNehemia's opdagen, ons bekend gemaakt is in een kostelijk
brokstuk Ezra IN. 6-23. Ondanks zijn hoogen ambtelijken
macntstand, was het slechts met uitefste krachtinspanning en
met groote moeite, dat Nehemia er mocht in slagen die tegenkanting, ook door velen onder zijne voiksgenooten gesteund,
te boven te komen en te breken. Wanneer nu Ezra in het 7de
jaar van Artaxerxes, te Jeruzalem komt, is van die bemoeiingen,
van lien invloed van vreemde elementen niets meer te bespeuren. De toestanden in Ezra IV. 6-23 en in het boek Nehernita
beschreven zijn blijkbaar reeds achter den rug. De Joodsche
volksgemeente bereddert haar eigen belangen ongestoord door
eenige inmenging van buiten. Van Sanballat of zijns gelijken
is geen spoor meer te ontwaren. Drie maanden lang zetelde de
vierschaar met de ontbinding der gemengde huwelijken gelast,
zonder dat jets hare werkzaamheden verhinderen kwam. De
mogelijkheid om aldus naar eigen goeddunken hun eigen zaken
te bestieren hadden Ezra's tijdgenooten te danken aan de krachtdadigheid waarmede Nehemia zich beijverd had om het Joodsche
gemeenebest van alle uitheemsche bestanddeelen te zuiveren (1) .
Tijdens Nehemia's zending in het 20 ste jaar van Artaxerxes I was het vieren van den eeredienst in diep verval geraakt.
Dit weten wij niet alleen door de getuigenis van den ongeveer
gelijktijdigen profeet Malachias, maar ook uit de gegevens in
het boek Nehemia zelf. Het was immers onder Nehemia's leiding dat de volksvergadering besloot tot het nemen van allerhande maatregelen om in de dringende behoeften van den eeredienst te voorzien, alzoo tot het invoeren van de jaarlijksche
belasting van een derde sikkel « voor den dienst van het Huis
van onzen God » ; tot het werpen van het lot over de levering
van hout, « dat dit in het Huis van onzen God zou gebracht
worden, naar onze huisgezinnen, jaarlijks op bepaalde tiidstippen, ter verbranding op het altaar van Jahve... » enz., dit alles
« om niet het Huis van onzen God in den steek te laten » (2).
Maar in het 7de jaar van een koning Artaxerxes komt Ezra
naar Jeruzalem, voorzien van een koninklijken bevelbrief die
den tempel en den eeredienst overlaadt met de schitterendste
voorrechten en begiftigingen. Om alle mogelijke onkosten te
(1) Neh. IX. 2 ; XIII. 1-3 ; 4-9.
(2) Neh. X. 33-40.
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bestrijden wordt breed en wijd de koninklijke schatkist open
gezet (1) ; en Ezra beroemt er zich op, dat, overeenkomstig de
koninklijke voorschriften, de satrapen en landvoogden het Huis
Gods verheerlijkten (2). De tijd toen men let lot moest werpen
over de leveringen vart hout voor het altaar, was nu niet in
aantocht, maar voorbij... In dit zelfde verband wijzen wij er op,
dat in verschillende plaatsen van den Talmud aan Ezra de
nieuwe maatregel toegeschreven wordt die de Levieten voor
goed van elk aandeel in de tienden uitsloot, terwijl onder Nehemia's bestuur en nog tijdens zijn tweede verblijf te Jeruzalem,
het recht van de Levieten beslist door hem gehandhaafd werd(3).
Vergelijken wij nu de heerschende omstandigheden in materieel opzicht, dan komen wij immer en met klimmende zekerheid tot het erkennen van de volgorde Nehemia-Ezra. Het was
er ver van af, toen Ezra met zijne landverhuizers te Jeruzalem
aankwam, dat de stad nog niet herbouwd zou geweest zijn en
dat er weinig yolk in woonde. Wij lezen van hem hoe hij in
den voorhof van den tempel, op het uur van het avondoffer,
zich omringd zag door eene overgroote menigte (4). Nergens
vinden wij, in de beschrijving van zijn wedervaren te Jeruzalem,
de minste aanduiding, dat niet alles met de stoffelijke of economische inrichting volstrekt in orde was. In de volmachtbrieven
door den koning aan Ezra geschonken, waarin Jeruzalem en
zijn tempel aanhoudend herdacht zijn, is niet met een enkel
woord of in de verste verte gezinspeeld op den ellendigen staat
waarin de hoofdstad zou verkeerd hebben. Hoe verschillend
met het beeld in Ezra IV. 6-23 en bij den aanvang van Nehemia's werkzaamheid in Nell . I volg. geteekend ! Er is meer. In
zijne roerende belijdenis van de schuld van het Joodsche yolk,
verklaart Ezra uitdrukkelijk, dat thans aan de gemeente eene
« omheining » geschonken is in Juda en Jeruzalem (5). Onmogelijk kon hij aldus gesproken hebben in het 7' jaar van Artaxerxes T, toen juist de Joden vruchtelooze pogingen aanwendden om de « omheining » van Jeruzalem op te richten ; hij kon
niet duidelijker den door Nehemia gebouwden muur bedoelen.
Hij is dus niet als een voorganger, maar ten slotte veeleer als
een opvolger van Nehemia te begroeten, al kwam hij ook, bij zijn
eerste optreden, met dezen in aanraking.
Bijzondere aandacht verdient nog wat in Ezra X. 6 te lezen
staat. Op het oogenblik dat middelen moeten beraamd worden
om de kwaal der gemengde huwelijken te keer te gaan, begeeft
(1) Ezra, VII. 11 vlg
(2) Ezra VIII. 36
(3) Nell- XIII. 10.
(4) Ezra X. 1.
(5) Ezra IX. 9
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Ezra zich, in de omheining des tempels, « naar het vertrek van
Johanan-ben-Eliasjib ». Is deze Johanan-ben-Eliasjib niet de
bekende hoogepriester van lien naam die in de laatste jaren
der vijfde eeuw en in het begin der vierde, dus ook onder Artaxerxes II, en zeker in diens zevende jaar, met de pontifikale
waardigheid bekleed was? Het heeft er ongetwijfeld in de bedoelde omstandigheden alien schijn van ! Johanan nu was eigenlijk de kleinzoon van den hoogepriester Eliasjib, en deze was
Nehemia's tijdgenoot ! Dus wordt ons bier een bepaald synchronism aan de hand gedaan waaruit volgt, dat Ezra's hang
delingen, in de vier laatste hoofdstukken van het boek dat zijn
naam draagt, geschetst, na Nehemia's tijd te stellen zijn. Het
is ongelooflijk wat al spitsvondigheid door de schriftverklaarders verspild is geweest om van de eenvoudige opgave van
Ezra X. 6 rekenschap te geven. Met ons chronologisch stelsel
wordt alles helder en duidelijk. Het is niet naar een vertrek
in den tempel, hetwelk naderhand, meer dan vijftig jaar later,
ofschoon vóó; den tijd van den opsteller van het bericht, den
naam _van Johanan-ben-Eliasjib kreeg, dat Ezra zich begaf, in

het 7"' jaar van Artaxerxes I, dus in 458 ; het is, volgens den
natuurlijken zin der woorden, naar Johanan's vertrek, d. i. tot
Johanan zelf, dat Ezra zich wendde, en de gebeurtenissen vallen
voor in het 7e jaar van Artaxerxes II, dus in 398. — Zelfs de
toestanden van het Perzische rijk, ons door de grieksche ge-schiedschrijvers bekend gemaakt, wijzen er op, dat Ezra's tocht
-niet in het zevende jaar van Artaxerxes I, toen Azie met Egypte
en Griekenland overhoop lag, zal te stellen zijn, maar wel in
het Tae van Artaxerxes II, na de nederlaag van Cyrus den
Jongere en de bevestiging van den vrede in het Oosten.
Het zal this niemand verwonderen, dat in het bock Ecclesiasticus (XLIX. 15 Vulg.) de opsomming der groote mannen
van Israel onmiddellijk overgaat van Zorobabel tot Nehemia ;
dat in het bock Nehemia XII. 47, « de dagen van Nehemia »
gerekend staan als onmiddellijk volgend op die van Zorobabel,
zonder tusschenvermelding van Ezra ; dat in een louter chronologische tafel Neh. XII. 26 de volgorde vastgesteld is : « de dagen van Jojagim... en de dagen van Nehemia den landvoogd
en van Ezra den priester schriftgeleerde ».
Van Ezra en van hoegenaamd welke daden van hem,
wordt in de zes eerste hoofdstukken van het bock Nehemia geen
melding gemaakt. En daaruit hebben wij reeds besloten dat
zijn optreden als afgezant van den koning en hervormer der
Joodsche gemeente niet kan terug gebracht worden, voor de
zending van Nehemia, tot het zevende jaar van Artaxerxes I
(458 v. C.). Maar toch verschijnt hij op het tooneel, tot tweem aal toe, tijdens het eerste verbijf van Nehemia te Jeruzalem,
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hetwelk twaalf jaar duurde, van 445 tot 433 v. C. Nu zal men
vragen : hoe was het mogelijk dat Ezra, reeds voor het jaar 433
te jeruzalem aanwezig, nog in het jaar 398 de rol zou gespeeld
hebben, hem door ons toegedacht in het zevende jaar van Ar,
taxerxes II? Ligt niet hierin een afdoend bezwaar tegen ons,
chronologisch stelsel? Volstrekt niet. Voor wie de zaak van
dichtbij beschouwt leveren de bedoelde gegevens een nieuwe
en allerkrachtigste bewijsgrond op ten gunste van onze stelling.
Het is toch klaarblijkend dat de gansche houding van Ezra bij
hec. aangaan van de hervorming der gemengde huwelijken den
man van reeds gevorderden ouderdom verraadt : hij weent en
bidt en smeekt en rukt zich de haren uit en moet tot handelen
aangemoedigd en gedreven worden door zijne omgeving. Dat
zijn gedrag kenmerkend is van den grijzaard, wordt zelfs door
zulken toegegeven die anders aan de oude tijdrekening vasthouden (1). Wanneer wij nu nagaan in welke omstandigheden,
of in welke hoedanigheid, diezelfde man te voorschijn komt
onder Nehemia's bestuur, dan zal de conclusie daar vanzelf uit
volgen. Vooreerst ontmoeten wij hem, op de groote volksvergadering (Neh. VIII), als voorlezer van de Wet. Het moge hard
klinken voor de voorstanders van sommige theorien, maar bij
de bedoelde gelegenheid wordt hem niet het geringste gebaar
van gezag toegeschreven. Er is hier hoegenaamd geen spraak
van het uitvaardigen of verkondigen van een nieuwe wetgeving,
alleen van het lezen van een reeds bestaande en toe te lichten
Wet. Aldus het bericht in Neh. VIII. 1 : o En men zeide aan
Ezra, den schriftgeleerde, het bock van de Wet van Moyses
voor te brengen... » Ezra verschijnt dus als lezer, omdat hij gevraagd of geboden wordt het te doen ; hij neemt zienlijk een
dienst waar van ondergeschikten aard. a En hij las in het bock,
voor het op het plein vergaderde yolk, van 's morgens tot den
middag... » Is dat de grijzaard die zooveel jaren vroeger te
kreunen zou gelegen hebben in den voorhof van den tempel?
zoodanig dat een zekere Sjekanja hem opbeurend moest helpen
met woorden van troost en met den op-wekkingsroep : «...Schep
moed en handel ! » (2) Als voorlezer van de Wet was aan Ezra
zeker eene mooie onderscheiding te beiirt gevallen. Maar hij
doet niets wat niet zou gepast hebben bij een opkomend jong
mensch van vijf en twintig jaar. Een kloeke stem en forsche
longen waren een hoofdvereischte om voor een groote menigte
eene voorlezing te houden in open lucht van 's morgens vroeg
tot 's middags ! Er lint dus ook niets bevreemdends in, dat
Ezra's naam niet te vinden is bij die der onderteekenaren die(1) Als F. X. Kegler in zijn verder te besnreken werk Von Mosesbis Paulus... 1922; biz. 189.

(2) Ezra X. 2-4.
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het vernieuwd verbond met God bezegelden (1) — ken tweede.
maal treffen wij Ezra aan, tijdens Nehemia's eerste verblijf te
Jeruzalem, hij de inwijding der muren. Nehemia heeft twee
stoeten ingericht. Hij zelf, met de helft van de vorsten, bekleedt
de eereplaats in een der twee stoeten (2) ; in den andere heeft
hij de eereplaats toegewezen aan Hosjaia vergezeld van de
andere helft der vorsten van Juda (3). En Ezra de schriftgegeleerde ? Die komt in het gevolg van Hosjaia aan het hoofd
van een groep muzikanten ! (4) Wij vragen eens te meer : was
het alsdan reeds jaren geleden, dat Ezra naar Jeruzalem gekomen was aan het hoofd van een nieuwe burgerij, met volmacht
om het land in 's konings naam te besturen, en dat hij het
noodige gezag bezeten had om de grondige hervorming der
gemengde huwelijken te doen aanvatten en voltrekken? Neen !
Eerst later, in zijn grijzen dag, zou hij die hoogste eer genieten,
en die zware taak te volbrengen hebben.
Van verdere ontwikkeling der bewijsgronden waarop ons.
chronologisch stelsei berust, meenen wij hier te mogen afzien.
Gevolglijk zal men de bakens aldus te verzetten hebben.
Vooreerst komt Nehemia, in 't jaar 445 v. C. en herbouwt den
muur, voorziet de stad van huizen en behoorlijke bevolking en
richt de gemeente op vernieuwden grondslag in. De voorlezing
van de Wet op de groote volksvergadering, en de deelneming,
in ondergeschikten rang, aan het inwijdingsfeest der muren,
zijn niet de bekroning 'en het einde, maar het begin van Ezra's
loopbaan. Even als Nehemia deed in 433, begaf zich ook Ezra
op tijd en stond naar het Oosten, misschien in gezelschap van
den beroemden joodschen landvoogd. Bij Nehemia's tweede.
zending (omstreeks 430-425 v. C.) hooren wij van Ezra niets.
Vermoedelijk was hij alsdan aan het voorbereiden, onder zijne
landgenooten in Babylonia, van de groote onderneming welke
hij tot zijne levenstaak gemaakt had. In het zevende jaar van
Artaxerxes II, 398 v. C., kwam hij aan de spits van den
tweeden verhuizingstocht uit Babylonia, met ambtelijke macht
bekleed, naar Jeruzalem terug, en voerde er zijne bekende hervorming uit.
Het is wel waar, dat het nieuwe soms te veel aantrekt ;
maar niet minder waar is het, dat het oude dikwijls te zeer
weerhoudt. Zooals te verwachten was, bleef het verzet tegen
mijn voorstel niet uit en herhaaldelijk had ik tot de verdedigingervan op te komen. Zoo was namelijk het geval met A. Kuenen,
(1) Neh. X. 2
(2) Neh. XIT. 38, 40.
(3) Ibid. 31.,32.
(4) Ibid. 36.
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van Leiden (1) en met Dr. Jo. Nikel, van Breslau (2). Nog voor
mijn verweer tegen Kuenen's aanval het licht zag, was de Leidsche professor overleden. Zijn opvolger Kosters nam de zaak
weer ter hand en liet nu eene studie verschijnen (3) waarin hij
mij voor de hoofdzaak gelijk gaf en aannam dat Nehemia's
zending die v an Ezra voorafging. Bij Kosters sloot zich dadelijk
0. m. de Nederlandsche hoogleeraar Wildeboer aan (4). Ook
werd in de nieuwe Leidsche vertaling van den Bijbel Ezra
teruggedrongen uit de plaats welke hij zich voor Nehemia aangematigd had (5). Stemden verder in met de volgorde NehemiaEzra : Wellhausen (6), Bertholet (7), Karl Cremer (8), T. K.
Cheyne (9), Ferd. Justi (10), L. E. Browne (11), enz. 1k noem
alleen de meest bekende namen of mij op het oogenblik ter hand
staande getuigenissen. Men vindt de nieuwe tijdrekening (Neh.Ezra) ook gevolgd in eene Geschiedenis van het Israelietische
yolk, door Israel Abrahams, leeraar van Talmudische wetenschappen to Cambridge (12). Loring W. Batten treedt ze bij in
zijn commentaar op de boeken Ezra en Nehemia (13). Verder
mocht ik mij verheugen in het samengaan van geloofsgenooten,
als card. Meignan (14), Pater Lagrange (15), J. B. Pelt (16),
(1) De Chronologie van het Perzische tijdvak der Joodsche geschiedenis (in de Verslagen en Mededeel. der Kon. Akademie van Wetenschappen) Amst. 1890. — Vgl. daartegen mijn Nehemie en l'an 20
d'Art. I, Esdras en l'an 7 d'Art. II. 1892.
(2) Die Wiederherstellung des Jild. Gemeinwesens nach dem Babyl.
Exil, 1900. — Vgl. daartegen mijne Notes sur l'hist. de la Rest. juive
apres l'exil de Babylone (Revue biblique, 1901 ; Janvier-Avril).
(3) Het herstel van Israel in het perzische tijdvak (Leiden 1894). —
Tegen de nieuwe stellingen daarin vooruit gebracht, vgl. mijne Nouvelles etudes sur la Rest. juive apres l'exil de Bab. (Paris 1896.)
(4) Recensie van Kosters' werk, gedagteekend 27 April 1894, in
Theologische Stztdien.
(5) Vgl. Het Oude Testament naar de Leidsche vertaling... bewerkt
door J. Hooykaas, onder toezicht van Prof. Dr. Oort. Leiden 1906 •,
blz. -751.
(6) Die Riickkehr der Juden aus dent Babyl. Exil. 1895.
(7) Ezra and Nehemia. 1902.
(8) Der geschichtliche Hintergrund der Kap. 55-56 im Buche Jesaia.
Jurjew (Dorpat), 1905. (door de theol. Faculteit van Dorpat gekroonde
« Preisschrift ))).
(9) Jewish religious life after the Exile, 1898.
(10) Geschichte Trans (in Grundriss der Iranischen Philologie von
\V. Geiger and E. Kuhn) : Zw. B. Strassburg, 1896-1904, blz. 467.
(11) Early Judaism, Cambridge 1920.
(12) In Hutchinson's History of the Nations, II, 545.
(13) A critical and exegetical commentary on the books of Ezra
and Nehemiah (in The international critical Commentary), Edinburgh
1913.
(14) Les derniers prophetes d'Israel et le Messie, 1894, D. 365.
(15) Nehemie et Esdras (Revue biblique, 1894), pp. 580, 591 ss. ; en
elders.
(16) Histoire de l'Ancien Testament II (1902), P. '375.
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Touzard (1), Gigot (2), Ferd. Prat aangehaald door Condamin (3), die zelf mijne stelling het geschikte middel acht om
onontwarbare moeilijkheden op te lossen, — en menige anderen.
Onlangs echter werd de volgorde Nehemia-Ezra op eigenaardige wijze bestreden door Pater F. X. Kugler, in zijn werk
Von Moses bis Paulus (1922). De geleerde schrijver steunt zich,
bij het vaststellen van de chronologie van dit tijdvak der Joodsche Geschiedenis op de uitslagen van zijne astronomische berekeningen. In de verhalen betreffend Ezra's werkzaamheid,
evenals in het relaas van de handelingen van Nehemia, staan
namelijk telkens de maandsdagen aangegeven waarop zekere gebeurtenissen plaats grepen. En P. Kugler meent dat hij de dagen
der week heeft kunnen bepalen die aan de bewuste maands&gen beantwoorden. Hij komt tot het besluit, volgens hem zelf
onwraakhaar, dat de terugkomst van Ezra met zijne ballingen,
te stellen is in het zevende jaar van Artaxerxes I, dus in 458,
en niet in het zevende jaar van Artaxerxes II, in 398. Want
anders, zoo beweert hij, zou men bij menige gelegenheid aan
Ezra overtredingen toe te schrijven hebben van 'de sabbatrust,
of minstens zulk een dagenkeus voor zijne verrichtingen, als
met den eisch der sabbatrust niet goed overeenstemt. Ondanks
de beslistheid -waarmede P. Kugler de uitkomst van zijn betoog
verkondigt, kunnen wij ons daar niet bij neerleggen. Niet alleen
wegens zekere voorafgaande vraagpunten, door hem voorbij gezien, als bij voorbeeld de vraag of reeds in den tijd waarom het
gaat de sabbatrust met het reizen onvereenigbaar was ; maar
zelfs wegens het gebrekkige van zijne bewijsvoering in elk bijzonder geval.Goed bezien zouden zijne waarnemingen of berekeningen op het gebied van den Joodschen calender ons chronologisch stelsel veeleer bevestigen.
Alzoo beroept hij zich vooreerst op Ezra VII. 9, waar volgens hem zou spraak zijn van eene schikking door Ezra genomen op 1' Nisan, betreffend het aanstaande vertrek der landverhuizers, hetwelk plaats greep den 12 d " Nisan. Die « schikking » zou verder maar kunnen bestaan hebben in het verkondigen van den dag van het vertrek, in de Synagoge. En deze
verkondiging zal men best laten gebeuren op een sabbatdag ;
omdat het op den sabbat was, dat de Joden in de synagogen
vergaderden. In het jaar toen de verhaalde gebeurtenissen voorvielen was dus de l ste Nisan een sabbatdag. Nu, dit was het
geval in 458, niet in 398. Ergo. — Maar die gansche voorstel(1) Les Puifs au temps de la póriode persane (Revue biblique,
1915).
(2) Special Introduction to the study of the Old Testament. Part I
(1901), p. 321-322.
(3) Le livre d'Isaie, 1905; 1). XI.
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ling is er ongetwijfeld een averechtsche. Want indien Ezra eerst
op 1' Nisan eene schikking -getroffen en voorgehouden had
voor het aanstaande vertrek, en indien het waar is, dat zulk
eene schikking te verkondigen was in de Synagogen op den
sabbatdag, dan zouden wij daaruit te besluiten hebben, dat de
verkondiging in de plaatselijke synagogen, het gansche rijk
door, vroegstens kon plaats hebben op den volgenden sabbat,
dus, in 458, den 8st" Nisan. Maar het ware ongerijmd de zaak
zoo op te vatten. Want de landverhuizers moesten op de vergaderplaats, aan de oevers van den Ahavastroom tegenwoordik
zijn den 9de — Feitelijk is in de bedoelde plaats, Ezra VII. 9,
geen zweem van aanduiding voorhanden van schikkingen door
Ezra genomen of van een verkondigen ervan. wij lezen daar
letcerlijk : « ... want den 1 sten dag der eerste maand legde hij
zelf den grondslag van het vertrek uit Babel en den 1 st' dag
der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan... ». Ezra is hier
persoonlijk op het oog genomen tegenover het gros der deelnemers aan den tocht (v. 8). Volgens den contekst kan met het
(( grondleggen van het vertrek » niets anders gemeend zijn dan
het eerste inzetten van het vertrek uit Babel. Dit kan men nu op
twee wijzen verstaan. Ofwel van het optrekken der onderscheidene karavanen uit hunne woonsteden, om zich naar de aangewezen vergaderplaats te begeven, zoodanig dat bedoeld ware
dat die samentrekking begon met den l tsen Nisan ; ofwel, wat
wij waarschijnlijker achten, van het afreizen van Ezra zelf, die
zich op 1"" Nisan naar de vergaderplaats zou begeven hebben
waar de opgeroepenen hem moesten vervoegen om zich onder
zijne leiding te scharen. indien echter reeds te lien tijde het
reizen verboden was op den sabbatdag, zou het een noch het
ander passen in het jaar 458, wanneer de 1 st' Nizan een sal>
bat was ; maar wel in 398, wanneer volgens ,Kugler's berekeningen de 1' Nisan op een Maandag viel.
Ezra verhaalt verder (VIII. 15, 21,31), dat hij in het
zevende jaar van Artaxerxes zijne , reisgezellen vergaderde op,
de oevers van den Ahavastroom, dat zij daar vooreerst drie
dagen bleven legeren, en dan de afreis aanvaardden den 12d"
der eerste maand (Nisan). Nu, zegt P. Kugler, in het jaar 458
(zevende jaar van Artaxerxes I) viel de 12de der eerste maand
op een woensdag ; in het jaar 398 (zevende jaar van Artaxerxes
II), op een vrijdag. De woensdag, meent hij, paste uitstekend
voor het vertrek, de vrijdag heelemaal niet ; wijl dan reeds
's an derdaags de tocht te onderbreken geweest ware voor een
ganschen dag, wegens den sabbat. — Laat ons wat nailer toezien. De reis nam een aanvang den 12' der eerste maand. Maar
reeds den 9d" moesten, volgens de opgaven van het Bijbelbericht, de landverhuizers op de vergaderplaats aanwezig zijn.
Dus was de 9`1° vastgesteld als tijdbepaling voor de samen-
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niet aannemelijk dat de tijd voor de samenkomst zou vastgesteld
geweest zijn op den dag even na den sabbat, waarop het reizen
zoogenaamd verboden was ! Daar in 458 de 8ste der eerste
maand sabbatdag was, zouden er voor den 12 d" niet Brie, maar
minstens vier rustdagen te tellen geweest zijn. Het jaar 458 is
dus reeds nit lien hoof de, als datum van Ezra's zending, beslist
uit te sluiten. Anderzijds komt het in 't geheel niet on waarschijnlijk voor, dat de karavanen voorloopig in beweging gebracht werden op een vrijdag. Er pleit integendeel veel voor,
dat die dag opzettelijk gekozen werd, met het oog op de sabbatrust van den volgenden dag. Men bedenke dat op den vooravond
van het vertrek een algemeene vasten gehouden werd, zoodat
te ver wachten was dat de eerste dagreis noodzakelijk zeer vermoeiend zou zijn. Men bedenke verder hoe redelijk het was,
dat men zich den eersten dag zou bepalen bij de praktische
rangschikking en opvolging van de onderscheidene groepen die
aan de landverhuizing deelnamen ; vrouwen en kinderen meegerekend waren de landverhuizers minstens zeven tot acht duizend in getal. Het was dus nog eens uiterst geraden, dat de
dag na de afreis zou voorbehouden blijven om de orde-maatregelen aan te vullen of te wijzigen. Men bedenke eindelijk welk
een heilzaam opzet het was, de gansche zaak zoodanig te schikken, dat de reeds op zich zelf zeer passende rusttijd van den
eersten dag na het vertrek kon gewijd worden aan het vieren
van den sabbat, die trouwens als doeleinde van zijne instelling
ook het herdenken betrof van Israel's bevrijding uit de Egyptische slavernij (1). De slotsom luidt eens -te meer : Ezra's zending heeft plaats niet in 458, het zevende jaar van Artaxerxes I, maar wel in 398, het zevende jaar van Artaxerxes II.
Ezra kwam te Jeruzalem aan, volgens het reeds hierboven
afgeschreven bericht VII. 9, den eersten dag der vijfde maand.
Die dag, zegt men, was in 398 een sabbat. Maar watt ligt daar
onmogelijks in ? Kon Ezra niet, met een voorhoede van het
emigrantenleger en met de dragers der gewijde vaten, voor de
poorten staan den vrijdag avond, bij den aanvang van den sabbatdag? Ziine intrede in de stall zou dan geschieden op den
sabbat zonder de minste schending van het onderstelde reisverbod. En hier valt bovendien aan te merken, da't alsdan dit
zonderlinge samentreffen zou waar te nemen zijn, dat, in het
jaar 398, de aftocht uit Babylonia en de aankomst te Jeruzalem
beide zouden plaats gevonden hebben onder de wijdende tijdsomstandigheid van een feest, waarbij men het herdenken vierde
van de verlossing uit Egypte. Zal men niet geneigd zijn aan te
(1) Deut. V. 15.
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nemen dat dit door de inrichters opzettelijk aldus gewild en
geregeld was?
Eindelijk wordt nog het volgende aangestipt. In Ezra X. 6
staat geschreven, dat, tot bestrijding van het misbruik der gemengde huwelijken, een groote volksvergadering samengeroepen
werd. De vergadering zou plaats grijpen den derden dag. En
zij greep werkelijk plaats den 201' der negende maand. Welnu
in het jaar 458 was de 20ste der negende maand een dijnsdag ;
in 398 was het een donderdag. De donderdag echter, zoo wordt
beweerd, was een « onmogelijke » dag, wijl dan, na het afloopen
der vergadering, de deelnemers den tijd niet zouden gehad hebben om nog voor het invallen van den sabbat hunne woonsteden te bereiken. — Het betoog is glad verkeerd en de gegevens, goed heschouwd, leiden ons tot de tegenovergestelde gevolgtrekking. Vooreerst is niet in te zien waarom na afloop der
vergadering, de deelnemers den tijd niet zouden gehad hebben,
van den donderdag tot den vrijdag avond om naar huis weer
te kecren. Lamers, vOOr de vergadering was de reis tweemaal
gemaakt geweest, eerst door de boden die den oproep moesten
bekend maken, dan door de opgeroepenen in omgekeerde richting, van den 18' tot den 20sten der negende maand, d. i. in
het jaar 398 van den dijnsdag tot den donderdag. }2vengoed
kon den de huiswaartskeerenden, die nu ook geen toebereidselen
te maken hadden voor de reis, den terugweg afleggen van den
dondenlag tot den vrijdag avond. Maar er is meer. De maatregelen tegen de gemengde huweliiken beraamd waren van
zulken acrd dat zij bij velen misnoegdheid en tegenstand zouden verwekken Daarom moesten de hervormers zorg dragon,
degenen die er door getroffen werden zoo veel mogelijk buiten
de ge!egenheid te stellen om op de gemoederen te werkeu in
den schoot der gemeente. Indien na de vergadering het yolk
te jeruzaleni bleef samenscholen kon tegen het genomen besluit
cabaal g-emalkt worden, zoodat te vreezen was dat alles in de
war geraakte. Nu, met de vergadering op den donderdag te
stellen, zou men bekomen dat de menigte, na afloop ervan,
aanstonds zou uiteengaan, daar de meesten er moesten aan hon.
den om v6e1 den aanstaanden sabbat terug te zijn in hunne
woonsteden. De donderdag, veel meer dan de dijnsdag, was dus
voor het houden der vergadering aangewezen. En wij komen
ook bier tot het besluit dat de omstandigheden in het jaar 398'
beter passen bij Ezra's hervorming, dan in het jaar 458 (1).

(1) Vgl. mijne studie La succession chronologique Nehemie-Esdras,
ix de Revue biblique, Oct. 1923-Janvier 1924.

Vergadering van 24 September 1924.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder,.
Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, en Dr. L. GoEmANs,.
bestendige secretaris ;
de heeren : KAREL DE FLou, Dr. L. Sim°Ns, Prof. AD. D4
CEULENEER, GUSTAAI SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. Toos, IS. TEIRLINCK, OMER WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. J. VERcouwE, Prof.
Dr. A. VERmEvLEN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, Jos.
JAcoBs, Prof. K. NREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN en Dr.
M. SABBE, werkende leden ;
de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.
De heer Pater J. SALSMANS S. J. liet zich verontschuldigen.

***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Angustus-vergadering. Her, wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd.

***
AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
universite de Gand. Recueil de travaux publies Dar la Faculte de
philosophie et lettres. 50e fasc.: Marbres et Textes antiques d'epoque
imperiale, par PNITL GRAINDOR , professeur a l'Universite de Gand,
ancien membre etranger de 1'Ecole francaise d'Athenes.
Revue neo-scolastique de philosophie, 26e annee, 2 e serie no 3,
aolit 1924.
Bibliotheca Belgica. 198-200 livraisons.
Dcor Kan. Dr. J. MITYLDF,RMANS, werkend lid :
Vlaetnsche Commissie. Instelling, Beraedslagingen, Verslag, Officieele oorkonden. Onder toezicht van Leden der Commissie uitgegeven.
Verklarinc, van Nederlandsche leesstukken door P. TACK, leeraar
Dan het Kon Athenaeum te Mechelen.
(Euvre crassistance aux prisonniers beiges en Allernagne. Comite"
Central : Le Havre. Rapport presente a l'assemblee generale du 9 decembre 1916.
Door Dr. J. W. MULLER, buitenlandsch eerelid :
Afscheidswoord aan de studenten in de letteren bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt aan de Riiksuniversiteit te Leiden
den 4den Juni 1924 uitgesproken, door Dr. J. W. MuLuR.
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Door de Vereeniging « De Vlaarnsche Wetenschappelijke Congres-

Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen en Studiewerken (1924).
Piogramma.
Door de « Smithsonian Institution », te Washington :
Classified list of Smithsonian publications available for distribution, March 1, 1924.
Door de « Universite d'Aix » :
Annales de la Faculte de droit d'Aix, Nouvelle Serie, n os 11-12.
Door de « Ceske Akademie ved a Umeni » te Praag :
Rozpravy. Trida III, Cislo 55, 57, 58.
Historickij Archiv. Cislo 43.
Novoceskti Knihovna. Cislo VIII-IX.
Door de « Siichsische Akademie der Wissenschaften », te Leipzig :
Berichte ilber die Verhandlungen. Philologisch-historische Klasse.
175. Band. 1923. 1.-2. Heft.
Door Dr. ARTHUR BOON, Hoogleeraar in de Germaansche Philologie, te Leuven :
Taal en Onderwijs. Antwerpen, 1924.
Door Dr. JAN GESSLER, leeraar aan het Ken. Atheneum, te Tongeren :
Over den Volkerenkrijg, door H. CoLUN. I en II.
Memorie van Verdediging door P&TJL
BEECKMAN, stud. jur.
Voorzitter van het Alg. Kath. Vlaamsch Hoogstudentenverbond. Aan
den Rectoralen Raad der Katholieke Universiteit, Leuven. 22 Mei 1924.
Verder, een tienfal brochures, feestprogramma's, enz.
Door de uitgevers :
Volkskundliche Bibliographie fur das Jahr 192,0. Im Auftrage des
Verbandes Deutscher Vereine fur Volkskunde herausgegeben van E.
HOVFMkNN-RRAYF,R

**
MEDEDEELING

door den Bestendigen Secretaris.
Verkiezing van een briefwisselend lid en van drie buiten=
landsche eereleden. — Brief van 2 September 1924, waarbij

de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten bericht, dat
Z. M. de Koning, bij besluit van 9 Augustus, zijn goedkeuring
heeft gehecht aan de verkiezing tot briefwisselend lid, van den
heer Prof. Dr. R. VERDEYEN, hoogleeraar te Luik, tot vervanging van Mej. VIRGINIE LOVELING, overleden ; tot buitenlandsche eereleden, van Prof. Dr. J. JESPERSEN, Prof. Dr. T. PRINSEN
en JOHAN DE MEESTER, 'tot vervanging van de heeren Dr. HENRY
BRADLEY, Prof. G. KALFF en TACO H. DE BEER, alle drie overleden.
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MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSI1N.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bi=
bliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der
Commissie, brengt verslag uit over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden :
Waren aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter, K.
DE Rau, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. Dr. MUYLDERMANS,
Dr. L. SIMONs, Mr. L. WILLEms, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
en Dr. M. SABBE, leden, en Prof. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) a) De Keure van Colmont (1170) ; b) Een Luiker Ordonnantie in het Vlaamsch. — Twee bijdragen door Dr. JAN GESSLER aan de Academie ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
Worden benoemd om over de aangeboden bijdrage verslag
uit te brengen, de heeren L. WILLEMS en J. MANSION.
2') Schilder Emiel Claus, mededeeling door Prof. VAN
PUYVELISE.

Spreker brengt eene waardeerende hulde aan de nagedachtenis van den onlangs overleden Vlaamschen Schilder E. Claus.
Hij schetst den ontwikkelingsgang van Claus' talent en toont
aan hoe de schilder zich omstreeks 1882 losmaakt van de romantische invloeden van zijn jeugd om tot zijn dood toe het impressionisme aan te hangen. Welke landschappen hij ook buiten
ons land schilderde, toch is Claus, hoewel een leerling der
Fransche impressicnisten, de schilder gebleven van het licht
en van de lucht in zijne eigen geboortestreek. Naast den schilder mag men in Claus den mensch niet vergeten, dien Spreker
voor ons doet herleven in al de levendigheid van zijne veelzijdige en bekoorlijke persoonlijkheid.
3°) Over Middelnederlandsche liederen. — Lezing door Mr.
L. WIT,I,FMS.
Spreker vestigt de aandacht op de Oud-Vlaamsche liederen
van het handschrift Carton, die in 1847 zeer gebrekkig uitgegeven werden. Op 150 liederen heeft hij niet minder dan 14
acrostiekens ontdekt, o. a. de vrouwennamen Margareta, Calle,
Marie, Wiese ; mansnamen : Maes, Liegaert, Triceeuw. Hij bespreekt voorts de met Duitsche vormen doorspekte taal van het
minnelied in de XIV e eeuw en doet uitkomen dat de mode om
in het wereldlijk minnelied, en daar alleen, Duitsche woorden
in den Ndl. tekst te lasschen, opgekomen moet zijn aan de
hoven van Duitsche vorsten als Albrecht van Beieren in Holland
en Wenceslaus van Luxemburg in Brabant. Deze mode is slechts
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van korten duur, daar de latere boeken stelselmatig het Duitsche
element weren uit hun tekst.
De Commissie stelt voor deze lezingen op to nemen in de
Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie in pleno
vergaderd goedgekeurd
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs. — De heer G.
secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Kan. AM. Joos, voorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Prof. Dr.
L. VAN Pu y VELDE, 0. WATTEZ, J. jAcoBs, Prof. Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, Dr. T. PERSIJN, leden, en G. SEGERs, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Hongaarsche Kinderen in de Kempen. Hoe zij onze
taal leeren.
Lezing door G. SEGERs.
De heer Segers leest eene verhandeling voor met bovenstaanden titel. Eerst treedt hij in enkele bijzonderheden over
den toestand, vooral over den taalatrijd in Hongarie. Dan handelt hij over de verpleging der Magyaarsche kinderen in de
Kempen en doet uitschijnen hoe zij, door den omgang met de
Kempische pleegouders en kinderen, onze taal op ongelooflijk
korten tijd leeren.
Op voorstel van den heer Voorzitter beslist de commissie,
dat deze verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie zal opgenomen worden. — Aangenomen.
SEGHRs,

**
DAGORDE.
Lezing door Kan. Am. Joos. — Guido Gezelle, zanger der
zonne.

Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de Academie
dat de lezing in de l'erslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.

Emile Claus
t 6 Juni 1924.
door Prof. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid.
Hij is gevallen in den bloei van zijn jaren. Stierf hij op
50-jarigen of op 70-jarigen leeftijd? Wie van die persoonlijk met
hem omgingen, zal het zeggen? En nu wij, bij zijn plotselingen
dood, herinnerd worden aan het jaartal van zijn geboorte —
27 September 1849 te Vyve-Sint-Elooi — kunnen wij onze
oogen haast niet gelooven : deze 75-jarige zag er nit als een
pezige vijftiger, bij wien alleen het puntbaardje wat grijze vlekking vertoonde en de schedel wat klaarte kwam brengen door
het minderend haar. Wij kenden hem als den meest levenslustige, den meest vurige onder de algemeen erkende kunstenaars van ons land. En wie hem te Gent nog zag een paar
dagen voor zijn schielijk verdwijnen, kan spreken van de on.verminderde schittering van zijn guitigen blik in de half verbaasde en tevens wat sluwe uitdrukking van zijn spitse gelaat.
Hij kan spreken van zijn sprietelenden geest, en verre van hem
was het vermoeden dat dit doorkrachtige leven zoo gauw zou
achterhaald worden door den verradelijken dood.
De hoofdhoedanigheid van Claus was zijn jeugd.
Wel was Claus blijbewust van den roem, dien hij genoot, en
rijkelijk genoot, na lang geweldig te zijn bekampt geworden;
wel kon hij, waardig en oprecht, zonder aanstellerigheid, op
den voorgrond treden en genieten van den eerbied, dien men
hem betoonde; hij bleef, desniettemin, jong met zijn heele
wezen. Zijn gesprek was een lust voor ooren en oogen. Dit
weten zijn vrienden, zijn kennissen; dit weten koning Albert
en koningin Elisabeth, met wie hij op vriendschappelijken voet
kon omgaan. Hij vertelde met de kunst van een tooneelartist
en met de belangstelling, die een kind in zijn eigen verhaal
stelt, en nooit was deze beschaafde kunstenaar meer zichzelf,
dan wanneer de jongen van den buiten in hem loskwam, en
hij, in een gezelligen kout, opgesmukt door een overdaad van
anecdoten, in zijn smeuig Vlaamsch dialect plezierig aan het
vertellen was. Hij was jong in zijn omgang met de jongeren.
Ik weet uit zijn mond, hoe hij er niet meer in slaagde mee te
gaan met de kunstopvattingen van zijn tijd. Hij kon niet anders dan veel afkeuren in de moderne richting. Maar met
welke bescheidenheid deed hij het, en hoe waardeerde hij toch
alle pogen, en hoe kon hij alle jongeren — de jongsten zelfs, —
het aanmoedigend woord verleenen dat zoo wel gekomen was
uit een mond als den zijne. Een ding verdroeg hij kwalijk :
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oneerbiedigheid tegenover de ouderen, oneerbiedigheid, waarvan hij persoonlijk allerminst te lijden had.
Zijn geest bleef jong, omdat zijn gemoed zwom in de afwisselende verrukkingen van het steeds verjongend natuurleven.
Hoe ik nu ook zijn mooi photographisch portret bekijk, toch
blijft de figuur van Claus mij het best ve5r het geheugen, zooals zijn bekend zelfportret van de Uffizi te Florence den « pittore belga » vertoont : in de zindering der kleuren van het
ernstig gelaat, met daarin het branden van de pittige, blauwgrijze kijkers van onder het ronde vilthoedje. Dit is het symbolisch portret van zijn volste wezen, en pas verdwijnt de schilder uit ons midden, of zoo staat hij in de geschiedenis zooals
zijn portret van de Uffizi hem vertoont : als de schilder van
het fleurige leven in het kleurvolle licht van ons land. Onwillekeurig komt mij daarnaast vOOr den geest het beeld van lien
anderen pas verdwenen Vlaamschen kunstenaar : Hugo Verriest. Wat hadden die beide mannen, waarvan de wegen al te
zeer uiteen liepen, maar die elkaar toch innig waarcleerden,
vele punten van gelijkenis. Zij waren beide innige genieters
van het heldere licht en de fleurige groeikracht. Beide waren
zij blijde dichters van zon en leven. Zij waren het in de ziel en
in de middelen tot uitdrukking.
Ook in de middelen tot uitdrukking was Claus jong, doch
niet tot op het laatste.
In 1882, op twee-en-dertigjarigen ouderdom, schilderde
hij zijn Hanengevecht, dat als een laatste samenvatting mag
heeten van de romantisch-realistische school. Het bracht hem
veel bijval en de bekendheid, maar op het einde van zijn leven
sprak hij ervan als van een werk van zijn verouderde kunstopleiding.
Hij wou aldra mee met de jongeren, en naast Rosseels,
Meyers, Heymans maakte hij de evolutie door naar de openluchtschildering. Het werd zijn droom een schilder van het
licht te worden.
De eigenlijke verjonging kwam in 1889 toen hij zich tijdedelijk te Parijs ging vestigen; daar kwam hij voorgoed onder
de bekoring van de Fransche impressionistische school, die toen
opgang maakte : Monet, Renoir, Pissaro, en Seurat en Signac.
Deze wezen hem den weg. Van dan of wordt de zon het leven
van zijn werk. Hij schildert voortaan liefst met elementaire
kleuren, die hij stout, met lossen toets, naast elkaar zet in
trillende stippeling, waarin de trilling van het licht, de warmte
en de beweging haast lichamelijk aangevoeld worden. Zijn
Beetenoogst van 1890 vangt een talrijke reeks van werken aan,
waarin de blijde klaarte van zijn opene ziel zindert in kleur
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en vorm. En hoe langer hoe meer toont Claus in dit werk
een Vlaamsch schilder te wezen.
Hij is een Vlaamsch schilder, ondanks veel en velen. Hij
is het, niet omdat hij zich onder de Vlaamsche schilders het
rangschikken of omdat hij Vlaamsch sprak. Zijn levenskring
was breed en zijn levensinzicht ruim. Hij was een Internationale geest geworden, bewoog zich in allerlei kringen, en, bij
ons, het meest in Franschsprekende kringen. Zijn schilderkunst
ging van het Fransch impressionisme uit. Maar hij is een
Vlaamsch schilder omdat zijn kunst hoedanigheden heeft, die
haar onderscheiden van de algemeen Internationale kunst, hoedanigheden die overeenkomen met die van de beste Vlaamsche
schilders nit alle tijden.
Zijn impressionisme was algauw zich gaan onderscheiden
van dit der Franschen. Het is een zeer persoonlijk, ik durf
zeggen : een Vlaamsch impressionisme geworden. Niet alleen
is zijn licht anders, meer het licht van de vochtige lucht, die
over onze vette landen hangt. Er is mcer. In tegenstelling
met de Fransche voorbeelden, die hoe langer hoe meer er op
uit waren om de wazige lichtspeling weer te geven, waarbij de
vorm en de modeleering te loor gaat in de versnippering van
lichte kleurvlekjes, verliest Claus nooit geheel de stevigheid
van de dingen uit het oog en verzorgt hij de vormgeving met
vast geduld. Deze beide trekken heeft hij gelijk met de beste
Vlaamsche schilders van vroeger : zij waren alle vereerders van
een gezonde zinnelijkheid en eerbiedige verzorgers van het
ambachtelijke van hun yak.
« Ik ben een oude boogschutter, zei hij mij eens. Als ik
een boom geschilderd heb en ik wil weten of er stevigheid in
zit, of hij van papier is of van vast hout, dan plaats ik mil
in verbeelding voor mijn boom, met mijn boog en pijl. Schiet
ik er doorheen, mijn boom is slecht. Botst mijn pijl terug, hij
is goed en zal het uithouden tegen de kritiek ». De modeleering
berust nog op het wisselend licht en het coloriet bij dezen
impressionist door dik en dun, maar er komt in zijn schilderwerk vastere stevigheid dan bij de Franschen : het is het gevolg van de Vlaamsche zinnelijkheid, waarmee hij de natuur
« genoot » en zijn werk « vol » maakte. Daarmee bereikt Claus
ook dikwijls krachtiger effecters. Terwijl de Fransche impressionisten al te zeer hun visie beperken tot de vluchtige verschijning der dingen, is er in den opbouw, de vormgeving,
de aanvoeling van zijn werk een ruimer, een algemeener en
daardoor blijvender element, dat als de synthetische uitdrukking is van verschillende uitzichten van ons Vlaamsch landschap en onze Vlaamsche landlieden.
Dit bereikt hij door een schilderwijze, die minder onrustig
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is, minder wisselend is, en trager en zekerder doorgaat als die
der Franschen; een schilderwijze, die alweer verband houdt
met de traditioneele Vlaamsche kleurverwerking.
Claus, die aldus jong bleef tot in het zoeken van de eigen
middelen tot uitdrukking, meende zelfs jong te moeten blijven
in het volhouden van zijn eigen gevonden, frisschen stijl, die
hem zooveel verdienden roem had verworven.
Hij werkte in Noord-Afrika en schilderde te Tclemcen de
brandende zandvlakten. Hij werkte in Spanje en conterfeitte
er de blanke steden. Hij werkte tweemaal in Nederland en vond
er de teerste kleurgamma's om de speciale Hollandsche atmosfeer weer te geven. Hij werkte in het Noorden van Italie
en het Zuiden van Frankrijk en schilderde er roodbruine rotsen,
waar blauwe waters tegen aanklotsten. Hij werkte, gedurende den oorlog, te Londen en schilderde er herhaaldelijk het
gezicht dat hij had op de Teems, van op zijn hoog atelier.
En almaardoor herinneren doze werken uit den vreemde aan
zijn eerste Leie-stukken, en almaardoor roepen zij in den geest
den zonnebrand van den Avond aan de Leie, waaraan ik hem,
op het laatste van zijn leven zoo liefdevol bezig zag in den
tuin van zijn rustig tehuis aan de Leie te Astene.
Aileen zijn meer gemoedelijke gezichten op Londen maken
hierop een;gszins een uitzondering. Sommige dragen de stille
,droefheid van den kunstenaar, die in ballingschap en onder
den druk van het wee van zijn land leefde. En zelfs daarin
wordt de Londensche fog nog doordrongen door een teer-grijze,
naar het rozige oplevende lichtspeling : de lichtspeling van
de Leiestreek alweer.
In het werk uit de laatste twintig jaar blijft hij aldus zijn
stijl volhouden. Niet altoos kon hij de kunstkracht bereiken,
die glorieert in zijn beste werk uit zijn besten tijd : De Koeien
door de Leie wadende, van 1899; er kwam tusschenin veel improvisatie uit zijn handen, en op het laatste scheen zijn talent
bij poozen te verslappen en zijn kunst de onmiddellijkheid te
verliezen, die ze anders zoo levenskrachtig maakt : maar telkens weer verraste Claus ons met werk, dat het best uithield
onder dit van de jongeren. Het bleek dan toch nog steeds laat
impressionistisch werk te wezen, waarin slechts iets gekomen
was van de diepte, de volheid, die de kenmerken zijn van de
rustig schouwende grijsheid.
Er was iets heldhaftigs in de wijze, waarop Claus, ook als
het impressionisme ging verouderen, stand bleef houden met
een zelfzekere, geruste hardnekkigheid, die zelfs de meest
vooruitstrevende onder de jongeren in eerbiedige verbaasdheid
een oogenblik deed stilstaan.
Dit zichzelf gelijk blijven is een zonderling verschijnsel
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bij iemand, die zoo volkrachtig levendig was, en die zelf wel
overtuigd was dat alleen de zwakken steeds blijven wat zij waren. Het mag en zal mettertijd als een zwakheid opgevat worden van zijn talent, dat het niet meer evolueeren kon. Voor
het gemakkelijk oordeelend publiek is echter deze blijvend€
eenheid een grootheid : ze is, in al haar massale beteekenis,
Maar en stevig zichtbaar.
Met Claus, den stichter en leider der Leieschool van het impressionisme, sterft deze school. Niemand is geroepen om zijn
Eliasmantel over to nemen.

Hongaarsche Kinderen in de Kempen.
door G. SEGERS, werkend lid.
Sinds meer dan een jaar Verblijven een niet gering aantal
Hongaarsche kinderen in Belgie ; zij lijden, naar ons medegedeeld wordt, in hun vaderland gebrek ; zelfs zou in niet
weinig streken, o. a. te Boedapest hongersnood heerschen.
In de Antwerpsche Kempen zijn de Magyaarsche jongens
en meiskens vooral talrijk ; ik wenschte over dit volkje, dat
in onze verheelding iets vreemds en tevens iets aantrekkelijks
heeft, eenige bijzonderheden mede te deelen ; over de kinderen
zelf, over hun karakter, over hunne betrekkingen met de onzen,
over hunne verpleging, en vooral, hoe zij, in eene omgeving
geplaatst, die zoo geheel en al verschilt met die, waarin zij tot
dan toe geleefd hebben, zich te recht vinden, en over de wijze,
waarop die Magyaarsche jongens en meiskens van zes tot
twaalf jaar oud, de taal van onze Kempenaarkens en Kempenarinnekens leeren, die wellicht meer dan welke taal ook, van de
hunne afwijkt.
Eerst en vooral past het een woord over het Magyarenland te zeggen, over de toestanden, die daar heerschen ; anders
zouden vele Laken kwalijk begrepen worden.
Welk is het land, waar de ouders, waar vele ouders, professoren der Hoogeschool, geneesheeren, rechters, statieoversten in de gi oote steden, grondeigenaars op het platte land,
welke v6Or den wereldoorlog welvarend, rijk waren, gedwongen zijn hunne kinderen aan de liefdadigheid onzer Kempenaars toe te vertrouwen, daar zij niet in staat zijn hen te
voeden ; het land, waarvan honderden jongens en meiskens.
als zij in onze dorpen aankomen, volgens de uitdrukking der
onzen (( om noch aan hebben », zoodat de pleegouders verplicht zijn hen van het hoofd tot de voeten te kleeden?
Mijne bijzonderheden over Hongaarsche toestanden zijn
hoofdzakelijk aan Duitsche bronnen ontleend ; gelukkiglijk was
de Magyaarsche onderwijzeres daar, om eene andere klok te
laten hooren : want, dat de Duitsche en Magyaarsche elementen
scherp tegenover elkander staan, zal aanstonds blijken.
V66r den Wereldoorlog besloeg Hongarie eene oppervlakte
van 325,411 vk. km., daarbij begrepen Croatie, Slavonic, en
Fiume. Het grensde aan Oostenrijk, Roemenie, Servie, Bosniert
,.
(1) La Hongrie et Budapest. Description illustree, blz. 140.
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Zijne bevolking beliep tot 20.896,487
inwoners, hetzij 64 per vk k. Het was een grondwettelijk, parlementair koninkrijk.
Van dit land, dat thans zijne kinderen niet kan voeden,
verklaarde een Duitsch schrijver in 1879 :
en de Adfiatische Zee!

« In zijn geheel genomen is het klimaat verdraaglijk, en de krachtig gebouwde be woners bereiken niet zelden een hoogen ouderdom.
Deze klimatische toestanden, verbonden met de grootste vruchtbaarheid van den giond, maken Hongarie tot een land, dat alles voortbrengt,
wat tot het levensonderhoud behoort. Met zijne grensstreken is Hongarie een der hoofdgraanlanden van Europa. In zijne rijke flora treft
men de planten van Noord- en Zuid-, van Oost- en West-Europa aan.
De veestapel is zeer aanzienlijk en het land is ongemeen rijk aan paarden » (1) .

Ook aan ertsen, vooral zilver- koper- en ijzerertsen, edele
marmersoorten en kostelijke steenen ; het bezit niet minder
dan 355 druk bezochte gezondheidsbronnen en mineraalwaters,
zoodat mijne natuurlijke vraag was hoe een land, dat door de
natuur zoo mild bedeeld was, zoo diep tot ellende kan vervallen.
Het antwoord luidde :
« Ons land heeft door den Wereldoorlog schromelijk geleden. Door
het verdrag van Saint-Germain moest het nagenoeg de heift zijner
oppervlakte aan Tsjeko-Slovakie, Jougo-Slavie, Polen en Roemenie afstaan. Het heeft thans nog vier en half millioen inwoners; de rijkste
streken aan ertsen werden bij Tsjechie ingelijfd. De nijverheid heeft
aldus eeti gevoeligen knak gekregen, en ook de landbouw heeft veel
geleden ; onze boeren beschikken thans over to weinig zaaigraan en
vee. »

Geen land vertoont zulke bonte afwisseling van nationaliteiten.
Hier haal ik den schijver van La Hongrie et BudaPtest
letterlijk aan (2).
« Nous avons dit que la Hongrie compte 20.886.487 habitants.
Cette population comprend 10.550.575 Magyars, 2.949.032 Valaques,
2.037.435 Allemands, 1.967970 Slovaques, 1.833.162 Croates, 1.106.471
Serbes, 472.287 Ruthenes et 469.255 divers. D'apres la religion nous
avons 10.888.138 Catholiques romains, 2.987.163 Grecs orientaux,
2.621.329 Prostestants reformes, 2.025.508 Grecs unis, 1.340.143 Protestants lutheriens, 932.458 Israelites, 74,296 Unitariens et 17.452 divers.
En 1911 la Hongrie comptait 'plus de 18.000 ecoles primaires avec
36.000 instituteurs (3) , 515 ecoles primaires sunerieures, 267 ecoles se(1) Brockhaus XIV, blz. 878.
(2) Het werk draagt geenen naam van den schrijver. Deze is
in alle geval een geestdriftig Magyaar.
(3) Dit rnaakt door den band 2 onderwijzers per school. Daar degroote steden, hoogstwaarschijnlijk scholen met talrijke klassen telden, maken wij hieruit op, dat de meeste scholen op het platte land,,
slechts eene klasse hadden. Dit zal nog zoo wel zijn.
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,condaires, deux universites et un grand nombre d'ecoles speciales,
parmi lesquelles 64 ecoles agricoles, 162 ecoles industrielles et cornmerciales, 53 ecoles de beaux-arts, 13 ecoles de sages-femmes, etc.
L'E volution economique de la Hongrie a pour point de depart
le reveil national du commencement du X1X e siecle. Ces derniers temps
1'Etat a donne a la production industrielle une impulsion qui a abouti
a d'excellents resultats. La population industrielle s'elevait au der•
vier recensement a plus de 1.200.000 Ames : les villes les plus manu•
facturieres sont Budapest, Presbourg, Gyor, Temisvar, Fiume, Agram.
Toutefois les Hongrois sont encore un peuple agricole ; plus des
deux tiers de la population active s'adonnent aux diverses branches
de l'agriculture. Il y a dans notre pays 13.015.295 hectares de -terres
arables, 412.285 h. de vergers potagers, 3.091.670 h. de pres, 325.997 h.
de vignes, 2.045.528 de paturages, 4.268.859 de forets, etc. (1) »

NVaarschijnlijk was de taalstrijd sinds vele jaren nergeas
zoo hevig als in het land der Magyaren. 'khans troont de Magyaarsche taal er als onbeperkte heerscheres ; er wordt zelfs
beweerd, dat de zoogenaamde nationalisten er niet zelden van
hunne oppermacht tegen de talen der kleine nationaliteiten misbruik maken.
Over wat de Duitschers de onderdrukkiag- der Duitsche
taal in Hongarie noemen, werden door hen bittere klachten
,aangeheven. Wij deelen daarover eenige uittreksels mode uit
een artikel : « Die Deutschen in Uncarn » in het in.vloedriik
tijdschrift « Die Gartenlaube », Jaargang 1880 verschenen.
« Eenige Magyaarsche terroristen hebben, zooals bekend is, in bond'genootschap met Duitsche overloopers, in den Gemeenteraad van Pesth
bet besluit doorgedreven, dat tegen alle rechtvaardigheid, ja, tegen
geschreven wet en recht, het Duitsch theater van Boedapesth zou tegengewerkt, wat wil zeggen voor altijd onderdrukt worden. Dit besluit
-bracht, vooral in Duitsche kringen, zulken storm van verbittering
te weeg, dat de Pesther stadsraad zich gedwongen zag van de onmiddellijke uitvoering ervan of te zien, en het bedreigde kunstinstitunt
een genadeuitstel te verleenen. Dit veelbeteekenend incident heeft de
oogen der wereld andermaal op de toestanden gevestigd, die zich sedert den aanvang der nieuwe era in Hongarie, en voornamelijk in de
hoofdstad van dit land ontwikkeld hebben.
Men geloove niet, dat het plan tot deze geweldenarij, welke de
Magyaarsche chauvinisten den moed niet hadden onder de algemeene
verontwaardiging ten uitvoer te brengen, een alleenstaande verschijnsel is ; p een, het is slechts een schakel in de lange keten van verdrukkingen, welke de Duitschers in Hongarie sinds 1861 moeten
dragen.
Alle naties, behalve de Duitsche, verkrijgen hunne kennis van
Hongarie en van het Magyaarsche geesteswerk uitsluitend uit de
tweede hand; slechts de Duitschers maken daarop uitzondering; de
Duitsch-Hongaren, die het Magyaarsch machtig zijn, stellen daar belang in, hebben het lief, en houden het voor hun vaderlandschen
plicht, sympathetisch als bemiddelaars tusschen Hongarie en het buitenland op te treden.
(1) La Hongrie et Budapest, blz. 125.
Natuurlijk dit alles voor den Wereldoorlog.
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plaats in ; de minst beduidende Magyaar daarentegen, dien een Duitscher bij de hand neemt, tree& niet dezen leidsman onmiddellijk
in het licht der bekendheid in de wijde wereld.
Als in 1861 het Oostenrijksch bewind in Hongarie een einde
nam, benuttigden andermaal de in het bezit van een gedeelte hunner
mocht gekomen Magyaren het begin hunner autonomie om den strijd
tegen het Duitschdom aan te vangen, die sinds 1867 met aanzienlijke
middelen wordt gevoerd. Het hoofddoel van hunnen aanval was de
hoofdstad van het land, die in den ouden en nieuwen tijd specifisch
Duitsch en op haar Duitschdom ijverzuchtig was. Dit karakter der
hoofdstad zou nu met geweld yeranderd worden. In het jaar 1861 bestonden te Boedapesth twee Duitsche gymnasien, en eene Realschule.
Al de lagere scholen waren uitsluitend Duitsch. De nieuwe regeering
vermagyariseerde onmiddellijk al deze onderwijsinrichtingen, en dwong
de Duitsche leerkrachten, welke gedeeltelijk wetenschappelijke autoriteiten van allereersten rang waren, ontslag te nemen, en men verving hen door jongelieden van twijfelachtige moraliteit, die daarbij
alle wetenschappelijke opleiding ontbeerden; zij leverden daarentegen
de waarborg, dat zij uitsluitend onderricht in het Magyaarsch zouden
geven, om de goede reden dat zij geene andere taal machtig waren.
Door deze handelwijze werd een gansch geslacht van gedeeltelijk hoogbegaafde en veelbelovende scholieren in ontwikkeling, vlijt en leer-.
methode tegengehouden; alle knapen en jongelingen « van dit tijdperk » verloren later nog vele jaren, daar zij uit het onderricht in de
vreemde taal (1), die zij niet verstonden, niet het minste nut trokken,
en het is een bemerkenswaard feit, dat uit dit scholierengeslacht, hetwelk van de mogelijkheid van verdere ontwikkeling beroofd werd, tot
op den huidigen dag, aldus achttien jaar later, niet een enkel half
beduidend of in een enkel opzicht bemerkenswaard man voortgekomen
is. (2)

Dc schrijver vaart, zoo mogelijk, nog heviger tegen de
vermagyariseering der Duitsche schouwburgen en van het bestuur uit.
—Hij gaat voort •
« IIoewel de Hongaarsche wet op de nationaliteiten bePaalt, dat
elk burger zich in den stedelijken raad van zijne moedertaal mag bedienen, wanneer deze taal ten minste door een vijfde der bevolking
wordt gesproken, nazi de gemeenteraad van Pesth het besluit, dat op
zijne vergaderingen slechts Magyaarsch mocht gesproken worden, dat de
bekwaamste burgerlijke elementen ontslag moesten nemen en hunne
plaats bijna uitsluitend aan havelooze, onontwikkelde, uit de provincie
ingeweken Magyaren overlaten, welke, zooals bekend is, op de meer,
maals besproken en strengst afgekeurde wijze met het vermogen der
stad huishielden.
§ 21 van de aangehaalde wet op de nationaliteiten luidt : « De
gemeentebeambten zijn verplicht, in hun verkeer met de bewoners der
gemeente, hunne taal te gebruiken » ; in weerwil daarvan worden sinds

(1) De vreemde taal ? neen, hunne moedertaal.
(2) In den Duitschen tekst met groote letters gedrukt.
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zoodat de belastingbetalende burger van Pesth, in zijn verkeer met
de beambten zijner eigen stad, zich van een vertaler moet bedienen,
en in den laatsten tijd werd zelfs, met openlijke schending van § 23
der meer aangehaalde wet het besluit genomen, dat schriftelijke mededeelingen aan de stedelijke beambten slechts in de Magyaarsche taal
mochten aangeboden worden.
Deze bestuurlijke maatregels werden, en worden van een sociaal
terrorismus vergezeld, welke den Duitschen burger op elke schredeverontrust en kwelt. Heetgebakerde Magyaarsche bladen kwamen dagelijks met vervolgingslijsten voor den dag van handelshuizen, welke
het waagden Duitsche firmahangberden te hebben; diezelfde bladen
verklikten alle vergaderingen, ja, enge familiekringen, waar Duitsch
gesproken werd; zij beschimpten zelfs afzonderlijke personen, die het
aandurfden hunne Duitschgezindheid, hunne aanhankelijkheid aan hunne Duitsche moedertaal vrijmoedig aan den dag te leggen. De afgevaardigde Masary zegde in openbare zitting van het Hongaarsche Huis
der Afgevaardigden : « De Duitsche taal moet bij ons de taal der herberggarcons en der huisknechts worden » en in alle Magyaarsche herbergen en kroegen werd onder ruw gejubel een spotlied tegen de
Dmtschers gezongen, welks eerste vers luidt : « Megis hunczuta nemet!»
De Duitscher is toch een hondsvod !
Evenals in de hoofdstad ging het er in het gansche land op toe.
Overal werden de Duitsche scholen verdrukt met open schending
der wet van 1868 op het volksonderwijs, welke bepaalt, dat ieder kind
in de lagere en middelbare scholen in zijne moedertaal moet onderwezen worden, en men onderwijst slechts in het Magyaarsch. Het bestuur werd uitsluitend Magyaarsch,' zelfs in eentalige Duitsche arrondissementen. Het Magyaarsch ambtenaarscorps werd overal een centrum van propaganda, welke door maatschappelijke en ambtelijke drukking het weistellende, aanzienlijke gedeelte der bevolking tot het
Magvarysme trachtte te bek-eeren.
De Duitsche beambten van den Staat en van de verkeersinstellingen, ten deele oude menschen, die in den dienst van den Staat in
eerlijke plichtbetrachting vergrijsd waren, werden uit hunne betrekkingen verdrongen ; men maakte het behoud daarvan afhankelijk van
het aanleeren der Magyaarsche taal, waarvoor men hun een uitstel
van zes maanden toestond, hetwelk men eenmaal uit genade met zes
maanden verlengde. Aldus een jaar voor het leeren der moeilijkste
Europeesche taal, die in haren oeroud-altaischen, oeranischen samenhang met alle oeraansche talen zoozeer verschilt, dat een Indo-Germaansche geest, wanneer hij de jongelingsjaren overschreden heeft,
zich in hare eigenaardigheden niet meer terecht kan vinden. Zulke
eischen stelde men aan oude menschen, die daarbij hunne ambtsbezigheden hadden en den tijd niet hadden om eene vreemde taal te
leeren. Natuurlijk waren de gevolgen van dezen maatregel, dat de
negen tienden der Duitsche ambtenaars afgedankt werden en op hun
levensavond hun bestaan vernietigd zagen. •
' In de hoofstad en in zuiver Duitsche streken bestaat geene enkele
Duitsche lagere of middelbare school meer, en de kinderen worden
met alle macht vermagyariseerd. Wel schrijft de wet voor, dat het
Duitsch in de scholen als verplicht leervak moet onderwezen worden ;
doch de hoogere schoolambtenaars geven aan de leeraars den vertrouwelijken wenk zich niet al te zeer in te spannen, en wanneer zij het,
niettegenstaande dat, ernsig met hun beroep meenen, worden zij door
hunne collega's verklikt, en verliezen zij alle hoop op bevordering.
Het gevolg van dit stelsel is, dat dit nieuwe geslacht, hetwelk rinds
1861 opgroeit, het Duitsch niet meer als beschaafde omgangstaal spreekt,
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maar als een keukenjargon radbraakt, en dat in vele gevallen. de
ouders hunne vermagyaryseerde kinderen niet meer verstaan. »

De tegenstand der Duitschers was zwak ; zij hadden hunne
overloopers, hunne verraders, zelfs in de Duitsche pers.
Als de Duitschers later inzagen, dat de nieuwe era hunne taal,
.hunne ontwikkeling, hun volkszijn doodde, waren zij zwak genoeg,
om alles zwijgend te dulden. Velen vermagyariseerden hunne namen,
liepen naar de overheerschende partij over, lieten zich met titels en
ambten beloonen, en trachtten door verdubbelden ijver in den strijd
tegen de Duitschers hunnen eigen oorsprong te doen vergeten.
Hongarie heeft eene sterk verspreide Duitsche pers. Twee Duitsche bladen hebben, elk voor zich alleen, meer abonnenten dan alle
Magyaarsche bladen te zamen (1) Deze nieuwsbladen waren de natuurlijke voorsprekers en verdedigers van het Duitschzijn. Een des
te pijnlijker schouwspel is het dagelijks te zien hoe zulke vooraanstaande organen openlijk met hun Duitsch woord onder het vaandel
der krachtigst uitgesproken Duitschersvervolging strijden. Wanneer
de alleenstaande Duitscher echter ziet, dat hij bij de Regeering geene
bescherming vindt, en zijn afzonderlijk optreden hem aan alle mogelijk e vervolg ing en onwil blootstelt, waagt hij het niet meer kleur te
bekennen, en sluit zijnen haat in zijn hart op, waar deze dan verder
vreet.
Tot in 1861 was de taal der beschaving nog altijd het Duitsch.
Het thaw opgroeiend geslacht der Magyaren, zelfs der van Duitsche
ouders afstammende Magyaren, s p reekt, leest of schrijft geen Duitsch
meer, maar ook geene andere Europeesche taal, want het Latijn der
scholen dient niet tot letterkundige of wetenschappelijke doeleinclen,
en het onderrricht der Fransche taal, dat in de middelbare scholen
verplicht gemaakt werd, is een grapje, alleenlijk bestemd out een
schijnbaar bewijs te leveren tegen hen, die den strijd tegen het Duitsch
als een strijd tegen de westeuropeesche beschaving bestempelen. Het
land zal zeer spoedig ondervinden, dat de tweetaligheid alleen
den Magyaarschen scam behouden heeft, dat het Duitsche element
een geluk voor Hongarie was, dat het in zijne be perkte eentaligheid
ten onder moet gaan ; het land zal erkennen, dat eene taal, welke niet
de minste verwantsehap in Euro pa heeft, in haar zelf geene mogelijkheid tot bestaan bezit, en slechts met de medehulp eener wereldtaal
kan voortduren en gedijen » (2).

(1) Dit is moeilijk aan te n.emen, en werd dan ook ten stelligste
door de Hongaarsche onderwijzeres gelogenstraft.
(2) Die Deutschen in Ungarn: Ein Deutsch-Ungar. Die Gartenlaube. Jahrgang 1880 : blz. 403.
Hetzelfde tijdschrift bevat, insgelijks in den jaargang van 1880,
een artikel (blz. 834) over den strijd tusschen het Tjsechisch en het
Duitsch in Bohernen : Die Deutschen in Mihmen. Von eirem DeutschOesterreicher. Het is nog heviger dan Die Devtschen in Ungarn.
De schrijver verwijt, in bittere bewoordingen, aan de DuitschMagyaren hunne karakterloosheid en laksheid.
Hij schrijft : g De Tsjechen voelen zich berechtigd op Duitschen
grond over Duitschers te gebieden, en gelooven daaraan met een fanatismus, dat slechts uit historische onwetendheid kan voortvloeien, en
juist daarom kennen zij geene toegeving. De Duitscher is echter het
slachtoffer van deze rationale grofheid. Te eerlijk om elders dan. te
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De Hongaarsche onderwijzeres, welke de kinderen in onze
streek vergezelt, aan wie ik dit stuk voorlas, heeft een Duitschen naam, Maria von Fleischhacker. Is zij van Duitschen
oorsprong ? Ik heb het haar niet gevraagd ; doch het is waarschijnlijk. Hoewel zij slechts een half jaar in de Kempen verblijft, spreekt zij onze taal, wel met een weinig aarzeling, doch
gansch ons gesprek had in die taal plaats. In alle geval is zij
eene gestampte Magyarin.
« Wij zouden de verdrukten zijn ! » zegde ze. « Tot in 1861, zoo vertelt men, was in ons land de bestuurs- gerechts- en onderwijstaal
overal Duitsch. Men zou het niet gelooven, maar aan kinderen, die
geen woord Duitsch verstonden, werd in die taal onderricht gegeven.
Tlians is daar een eind aan gekomen. Het Hongaarsch is de taal van
al de takken van het bestuur, van het gerecht, van het onderwijs
van laag tot hoog. In de lagere school bestaat de leerplicht tot de
leerlingen twaalf jaar oud zijn ; zij, die geene verdere studien doen,
zijn verplicht nog twee jaar ter school te komen, waar dan de leerstof,
die in de zes eerste jaren werd onderwezen, herhaald wordt. De toepassing der wet op den leerplicht gaat in Hongarie met groote moeilijkheden gepaard (1). Te Boedapesth is aan elke lagere school eene
leeskamer toegevoegd. In deze stad wordt in de lagere scholen, te
beginnen met het vijfde jaar, de Duitsche taal, als facultatief yak,
buiten de schooluren onderwezen. Deze leergang wordt weinig gevolgd.
Op het platte land bestaat hij niet. »

Te Budapest wordt tamelijk veel Duitsch gesproken.
« De Duitsche taal is eene wereldtaal, zeker, » zegde de onderwijzeres « en het Magyaarsch is dit niet ; maar zij is onze taal », voegde
zij er, diepbewogen bij, terwijl zij met een onbewust gebaar op heur
hart wees.

Dan hadden wij het over het Hongaarsch. Wij verstaan er
geene enkele sylbe van : het heeft ook geene verwantschap met
eene andere taal.
Ik lees aan de onderwijzeres uit het werk van Johannes
Scherr : Bildersaal der Weltliter&uur, voor :
« Hare welluidendheid en lenigheid (van de Hongaarsche taal)
is groot; doch gansch eigenaardig, ja, eenig is aan haar, dat zij geene
Weenen zijn heil te zoeken, te fier om van zijn Deutschthum slechts
een atoom prijs te geven, staat hij uittartend o p zijnen post, die
meer dan een post van het Deutschthum, die een burcht van het
Deutschthum is. ITU kon alle slagen en klappen van zich afweren,
indien hij, evenals de vermagyariseerde Duitschers, zich wilde czechisiren, maar hij wacht, en zeker niet tevergeefs, tot weder eenmaal van
eene Dolitieke wending eene drukking uitgaat, waarvoor alle Czechische
geweldenaars zullen wijken. (Vergeet niet, dat het artikel van 1880
dagteekent.)
(1) Evenals in Belgie en Frankrijk. lie mijne verhandeling : Verscherpte Leerplicht. Verslagen en Mededeetingen der Koninktiike
7laamsche Academie. Jaargang 1921. blz. 793-805.
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afwijking of ontaarding in gewestspraak of patois kent. De magnaat
en de boer, de bewoner der steden en de herder der steppen, de edelman en de bedelares; alien spreken het Magyaarsch juist zooals de
dichter het schrijft, gelijk de redenaar het op den Rijksdag
spreekt » (1).

Dat is slechts gedeeltelijk juist, zegde de juffer :
K het Magyaarsch heeft geene dialecten, in dezen zin, dat zijne dialecten geene bijzondere woorden, woordverbindingen of uitdrukkingen hebben. De taalschat is overal dezelfde ; bij de ontwikkelden natuurlijk keuriger en uitgebreider dan bij de anderen. Maar, wat de
uitspraak betreft, hebben wij vijf gekarakteriseerde patois » (2).

De volkspoezie is bij de Hongaren van betrekkelijk laten
datum.
Deze plaats uit Scherr beaamde de onderwijzeres ten voile :
c Dichters zijn slechts dan opgestaan, als de Hongaarsche, ra-

tionale geese bij den wel niet uitgedoofden, maar toch dikwijls met
eene dikke aschkorst overdekten gloed der vaderlandsliefde opnieuw
ontbrandde. Het Magyarismus moest in de diepte der eigen borst neerdalen, om echte, niet slechts nagemaakte parels te vinden ». (3)

De Magyaarsche taal mag zich op onze dagen in eene
bloeiende volksletterkunde verheugen, die hare levenssappen
uit den boezem van het yolk put. Zij heeft tal van schrijvers,
die echt populair mogen genoemd worden, en de volksbibliotheken worden druk bezocht.
Duffer von Fleischhacker is gemeenteonderwijzeres in eene
lagere school te Boedapesth. Zij is zeer bekwaam en verstandig.
Behalve hare 'moedertaal spreekt zij V1aamsch, Frailigch en
Duitsch. Zij niunt nit door hire toewijding aan hare taak, geeft
on cletricht aan de kinderen, en heeft het toezicht over alien die
zich in de verschillende gemeenten onzer dekenij bevinden.
Met opgetogenheid spreekt zij over de hoofdstad, die, zegt
zij, een millioen inwoners telt. Over de Donau, met hare heerlijke bruggen, over de paleizen, monumenten, instituten van
alien aard, deelt zij belangrijke bijzonderheden mede.
De Magyaar is dan ook geestdriftig, licht ontvlambaar ;
buitengewoon aan zijne nationaliteit, aan zijne stad, aan zijn
land, aan zijne taal gehecht :
« Budapest, » zegt de schrijver van « La Hongrie et Budapest »,
« une des villes les plus belles de notre continent, est situee au bord
du Danube, pres de l'endroit oil ce fleuve, le plus majestueux de
l'Europe centrale, cesse brusquement de couler vers l'Orient et prend
son cours vers le Midi (4) v.
(1)
(2)
(3)
(4)

Band ITT. Ungarn (Magyarenland ; blz. 380).
De onderwiizeres g-ebruikte dit woord zelf.
Tildersaal der Weltliteratuur. 350.
Biz. 3.
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Depuis la reunion des deux villes et de O. Buda, en 1874, Budapest a pris un developpement sans exemple dans 1'Europe entiere.
Les trois cites au bord du Danube, qui n.'etaient pas beaucoup plus
que des villes provinciales, it y a un ciemi siecle, ont forme une puissante metropole, que sa population met au neuvienie rang des grandes agglomerations europeennes et qui comptera un million d'habitants bientOt. Cet essor est d'autant plus remarquable que Budapest,
au debut du XVIII e siecle, ne comptait que 2.000 Ames, et cent ans
plus tard, 54.000 habitants. Vers 1854, sa population n'atteignit encore
que 180.000 habitants, et vingt ans plus tard, 280.000 au plus. Mais,
ensuite, la progression fut aussi rapide que considerable ; en effet,
les recensements accuserent 500.000 Ames en 1890, 732.000 en 1900,
enfin 930.000 en 1910 sans compter les communes suburbaines qui ont
plus de 150.000 habitants. Mais Budapest n'a pas fait que d'attirer
et de reunir des masses humaines ; elle a su encore les absorber dans
le corps de la nation hongroise et les y assimiler. L'esprit national qui
penetre la population de Budapest est reellement admirable; la proportion de Magyars qui n'etait que de 36 p. c. en 1850, y a passé
cleja. a 86 p. c., malgre l'apport constant d'elements strangers. Budapest est donc le centre de l'Etat hongrois, au point de vue magyar
egalement, et regle la circulation de la vie nationale dans le pays
tout entier. )) (1)

Te Turnhout, bier en andere gemeenten verbleven reeds
Binds eenigen tijd Hongaarsche kinderen ; den 21 Februari 1. 1.
kwamen er rond de 390 te Hoogscraten aan, waarvan 39 in onze
gemeente, de overigen in de 11 andere dorpen der dekenij zouden verpleegd worden. De Z. E. Heer Kan. Deken Valvekens,
de ziel van het liefdadig work in onze streek, had alles geregeld.
De menschen, die verlangden een kind in te nemen, hadden
eenigen tijd te voren opgegeven of zij een jongen of een meisken
wenschten, en van welken ouderdom, tusschen zes en twaalf
jaar. Het Comiteit had alien reeds aangewezen. De pleegmoeders stonden aan het tramstation te wachten ; hare namen en
die van het kind, dat bij hen zou inwonen, worden voorgelezen,
als de tram in onze Vrijheid stilhield.
Indien den novellist hier het woord mocht verleend worden,
zou hij stellig uitweiden over de koddige en roerende tafereelen,
die zich hier tusschen de toekomstige pleegmoeders en de kinderen afspeelden, die elkaar niet verstonden, over de ontvangst
te huis, over de voorstelling aan varier, aan de broerkens en zusterkens ; slechts dit mag ik verzekeren, dat pleegouders en
pleegkinderen, reeds veel van elkaar begrepen, omdat beider
gemoed zoo luid sprak, en dat zij door hunne gebaren, door de
uitdrukking van hun gelaat duidelijk te kennen gaven wat in
- hen omging ; immers de pleegouders en pleegkinderen hadden
slechts deze middelen ter uitdrukking van hun gevoel te hun-ner beschikking.
(1) Blz. 6.
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En nu begon het taalonderwijs : het droeg zulke snelle vruchten, omdat, zoowel vanwege de leeraars als vanwege de leerlingen, het gevoel er eene hoofdrol in speelde, omdat de behoefte zich zoo dringend deed gevoelen, omdat dit taalonderwijs zoo mnig, zoo onafscheidelijk met het zakenonderwijs was
verbonden, omdat gansch het huisgezin, gansch de omgeving,
aan dit onderwijs medewerkten, omdat de taal een hoof dfactor
was van gansch het leven dat het kind medeleefde, omdat die
taal al langer hoe meer samensmolt met het nieuwe leven, naarmate het kind zich daar in te recut be yond, en filet het minst,
omdat dit nieuwe leven een zegen voor het kind was. De taal
van al die brave menschen, de ziel van dit nieuwe leven, kon
niet nalaten het kind welkom te zijn.
In den begin kon het zijne dankbaarheid slechts uitdrukken
met te weenen, en de moeders om den hals te vliegen.
Die Kempische moeders lijden gewis niet aan weekhartigheid en overgevoeligheid ; doch ook zij weenden als zij zagen
dat die kinderen zoo schromelijk ondervoed waren, en de meesten slechts schamele lompen om het lijfje hadden. De moeder
ging naar den stal, en kwam met eene kan versche melk voor
den dag, trok het Magyaarken nieuwe kleedjes aan, en de les :
((lekker goed, een schoon rnutsken, niet waar?» moest wel vruchten dragen. Verwonderen zal het stellig, doch de kinderen
waren nog geene twee maanden in de Kempen, als een twaalfjarig meisken, dat bij een der grootste boeren van een naburig
dorp, op mijne vraag : «Hoe heet gij?» antwoordde : «Te Boedapesth heet ik Mariska Fideler ; hier heet ik Maria Brosens.
Niet terug naar Boedapesth ! Vader en moeder naar hier komen.
Hier goecl !»
In mijne verhandeling over de « Rechtstreeksche Methode»
tot het aanleeren eener vreemde taal, vestigde ik de aandacht
op dat gedeelte der Confessiones van den Heiligen Augustinus,
waarin de groote Kerkvader ons mededeelt, hoe hij leerde spreken. Men zal zich herinneren, dat Harnack Augustinus eine
vnerschäpflige Personalitiit noemt; voor Gunning is de schrijver der Confessiones een der universeelste menschen die . ooit
geleefd hebben. Sindsdien las ik de Fransche vertaling der
werken van den grooten man (1), en onbewimpeld moet ik verklaren, dat ik in hewondering opga voor zijn psychologisch en
pedagogisch genie. Wat hij zegt over de uitdrukking zijner
gevoelens door gebaren, over zijne ontevredenheid, wanneer
(1) (Euvres Completes de Saint Augustin traduites pour la premiere fois en francais sous la direction de M. de Poujoulat et de M.
l'Abbe Raulx. Tome premier : Enfance de Saint Augustin. Chapitre
VIII. Comment it apprend a parley.
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die uitdrukking niet duidelijk genoeg kon gebeuren, en hij
aldus niet werd begrepen, over het verbinden derzelfde woorden en uitdrukkingen aan dezelfde zaken en bewegingen, het
terugkeeren derzelfde woorden en uitdrukkingen en daardoor
het prenten daarvan in het geheugen ; dit alles heb ik bij de
Hongaarsche kinderen toch zoo duidelijk opgemerkt !
In het N,00rbijgaan moet ik hier zeggen, dat wij tusschen
deze kinderen weinig Hongaarsche typen aantreffen, gelijk wij
ons die gewoonlijk voorstellen. Wel zijn er (mar enkelen bij
met glinsterende, zwarte oogen, eene donkere gelaatskleur en
scherpgemarkeerde trekken ; doch de meesten kan men van
onze Kempische jongens en meiskens niet onderscheiden, vooral
nu zij dezelfde kleederen dragen als hunne Kempische pleegbroerkens en zusterkens.
Van de eerste week af speelden zij te zamen, en daar er
onder mijn venster gespeeld wordt, ligt het observatieveld wijd
open.
Van den begin af, zegde mij de onderwijzeres, die mede
het spel nazag, dat er onder deze spelen waxen, welke te Boedapesth juist op dezelfde wijze gespeeld werden, als in het Kempisch dorp : o. a. het perkhinkelen. Men trekt ruiten op den
grond, werpt er een steentje in, stoot het met een voet in
eene andere ruit, hinkelt heel het perk rond, en springt over
de strepen. De onzen wilden dit voordoen, maar het was niet
noodig, aangezien de Hongaarkens het spel kenden. Er werd
gelachen, aangemoedigd, gewaarschuwd, berispt, geschaterd :
de taalles werd met liefde gegeven en opgenomen : daarom
droeg zij Hike vruchten. Onbekende spelen met de benamingen
werden op dezelfde wijze geleerd. Op de straat, in den stal,
in den tuin, in de woning werd gespeeld, gewerkt, gewezen
en gesproken, en de taal won van dag tot dag bij.
Men besloot de Hongaarsche kinderen naar de gemeenteschiool te zenden. Hier werd minder geleerd dan op de straat of
te huis. Nochtans moet ik zeggen, dat de kinderen spoedighunne geheden, in onze taal kenden, en daarin een 'aantal gedichten van buiten leerden. In den begin verstonden zij den
zin daar niet van, en toch was deze oefening hun nuttig, ter
bevordering van hunne spraakvaardigheid. En het duurde niet
lang, of die Hongaarkens bewezen, dat zij ook den zin leerden
vatten. Dit geheurde Zondag, dep. 4 Augustus, op een feestje,
dat zij in onze gemeente gaven.
Twee dagen daarop zouden 17 hunner terugkeeren. Het
Afscheidsfeest aan, onze beminde Pleegouders was zeer aandoenhik. Behalve twee karakteristieke Hongaarsche kinderkoren,
hoorden wij het Vlaarnsche koor 0 Vaderland en den san . enzang Mijn lief Vaderland door I. Simogyil en I. Helyi ; de ge-
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dichten De blinde Vink, door Ilonka Helyi, Grootmoeders Portret, 1oor Gizi Fury, janneken Maan, door Berta Lux, Aan
Jezus, door ,Maria Vegh, de spelen Vlug uit bed, door H. Talmacs, M. Weber, E. Varady en M. Volkhober; Diagnostik door
M. Nagy en M. Marion. Breekbaar werd door al de kinderen
gespeeld. Twee Hongaarsche dansen werden gedanst en ten
slotte dankte het twaalfjarig meisken Jolan Foldvary, in eene
kor le toespraak, die uit het hart kwam, heel onze gemeente
om het liefderijk onthaal, dat de Magyaarsche kameraadjes vanwege onze burgerij hadden genoten. Men kan zich moeilijk voorstellen met w elke frissche bekoorlijkheid onze taal in die lieve
mondj es klonk.
De Zusters hadden hun de gedichtjes met de grootste zorg
aangeleerd : doch de voornaamste leerschool der kinderen was
de speelplaats, de straat geweest.
Daar haalden zij hun hart op, daar was hun leven, daar was
het leven van hunnen geest, van hun gemoed ; ook de taal, die
daar klonk, was de taal van hun hart, van hun gevoel. Dit werd
op treffende wijze hierdoor bewezen, dat, zooals het bij het
voordragen der gedichten bleek, dat de onderwijzeressen er zich
op hadden toegelegd aan de kinderen de algemeene Nederlandsche taal te leeren ; doch in hunne spelen en in hunne gesprekken met hunne pleegouders spraken zij het zuiverste dialect
van ons dorp. Waarlijk, ik moet er om lachen, als men voorstelt in de school eene tweede of derde taal te onderwijzen,
zooals de moeder aan hare kinderen hare taal leert. Reeds op het
Taal- en Letterkundig Congres in 1896 te Antwerpen gehouden, ontwikkelde ik de stelling, dat de moeder aan hare kinderen geene taal onderwijst; zij leert hun spreken, wat lets
heel anders is. Het beste bewijs daarvan is, dat de kinderen
eener ongeletterde werkvrouw, op zoo korten tijd hunne gedachten en gevoelens kunnen uitdrukken, als die der bekwaamste onderwijzeres, die daarbij al de regels der pedagogie in
acht neemt. Ik hadde daar kunnen bijvoegen, dat de kleine
kleuters de moeilijkste, de ingewikkeldste taal, die een vreemdeling bijna niet kan leeren, de taal hunner moeder met even
weinig moeite, op zoo korten tijd spreken, als eene eenvoudige
taal, welker aanleering, vooral als zij met de onze, of met
andere talen, die wij kennen, meer of minder verwantschap
heeft, bijna een spelengaan mag genoemd worden.
Onze Hongaarsche kinderen leeren hier nagenoeg onze taal,
zooals zij hunne moedertaal hebben geleerd, gelijk de Heilige
Augustinus, zooals hij dit zoo meesterlijk uitlegt, de zijne
geleerd heeft. Zij leeren ook in zekeren zin spreken : eerst
hun gevoels- en dan hun verstandsleven vertolken. 1k zeg, nagenoeg, want deze kinderen hebben eene moeilijkheid, welke de
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kleinen, die op moeders schoot worden gekoesterd, niet hebben ;
zij hebben reeds eenen vorm ter vertolking van hun zieleleven,
welke echter voor den anderen wijkt, naarmate zij in een nieuw
zieleleven worden ingewijd, en in de nieuwe wereld waarin
zij verkeeren.
De taal, welke de Hongaarsche kinderkens hier leeren,
wordt op natuurlijke wijze geleerd, en Ruckert maakt ons het
verschil duidelijk tusschen het leeren eener taal op natuurlijke
en op wetenschappelijke wijze
Zwei Arten giebt es, wie man Sprachen lernen kann;
Gleichtgultig ist der Weg, wenn man das Ziel gewann.
Der eine schwere Weg fiihrt durch Zergliedring griindlich,
Der andre leichtere durch Uebung schrift- und miindlich.
Und also lernet auch die Sprache der Natur
Natiirlich einer und ein andrer kfinstlich nur.
Begliicktes Mutterkind, von Qual der Schul'entfernt,
Das mit der Muttermilch die Muttersprache lernt (1).

Aan een Kempenaarken, aan een Gentenaarken, wordt
twee, zelfs drij, vier uren daags in de school in eene vreemde
taal gedoceerd. Al het overige van den dag gaat tegen dit
onderwijs in; to huis en op de straat. En heel dit leven, dat
het kind daar medeleeft, is zijn leven, evenals de taal, die het
daai hoort, de taal van dit leven is. Eene taal willen onderwijzen, naar een welberaamd plan, met dezelfde uitslagen
als de moeder hare taal, als onze spelende kinderen aan hunne
Hongaarsche kameraadjes onze taal leeren; wie denkt daaraan?
Wat men de jongens en meiskens in een geordenden leergang
voorpraat, verstaan zij niet. Evenmin onze Magyaarkens; doch
wat in de school geleerd wordt, heeft voor hen weinig of geen
belang, en een onderwijzer of onderwijzeres kan aan hare gansche klas hare voordracht toch zoo duidelijk niet maken als
vader en moeder, de spelende kinderschaar, de omgeving, geheel het leven dit kunnen.
En dan : de kapitale font van hen, die het taalonderwijs
in de school wilden regelen, naar wat zij de methode der moeder noemden, was niet, dat zij eene onderwijstaal gebruikten,
welke de kinderen niet verstonden, maar wel, dat zij op' hunne vragen antwoorden wilden uitlokken, die in de kinderen
niet konden opkomen (2).
(1) Weisheit des Brahmanen von Friedrich Ruckert. Erste Stufe.
Einkehr. 102.
(2) « L'Instituteur s'extenuait litteralement a faire dire aux enfants
des idees qu'ils n'avaient pas et cela dans une langue qu'ils n'entendaient pas » Loomans. De la Methode a suivre dans 1'Enseignement du
francais a l'Ecole primaire flamande : « Eigen studie », 1 Maart 1902.
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kinderleven. Dit leven moet er uit, het komt er uit, en, dat
in eene taal, die daar den omvang van heeft ; die kinderwereld
wordt door een kinderoog gezien; omgekeerd werkt dit leven
op het kind, gelijk het op een kinderlijken geest, op een kinderlijk hart moet werken, en stelt aan het kind eene taal ter
beschikking, die van dit leven deel uitmaakt, daaraan gansch
is geevenredigd.
Dat gansch de omgeving moet medewerken, is zoo waar,
dat, waar b. v. een Hongaarsch kind op eene afgezonderde
hoeve woont, waar geene kameraadjes in de nabijheid verblijven, de vorderingen in onze taal imerkelijk sneller zijn dan
daar, waar talrijke pleegkinderen wonen ; dezen waren in den
begin beduiveld om onder elkaar Magyaarsch te spreken (1)
Na eenigen tijd kwaw daar echter wel verandering in ; heden,
27 Juli, dus vijf maanden na hare aankomst, was ik niet
weinig verrast, vier Hongaarkens onze moedertaal flink onder
elkaar te hooren spreken.
Hooger zegde ik, dat onze taal meest tijdens de spelen
der pleegkinderen met onze kleine Kempenaarkens werd geleerd. Vooral tijdens de spelen met zang ; onze collega's folkloristen zal het niet ongevallig zijn daar het een en ander
over te vernemen.
Het gaat er allerjoligst toe vOOr mijn huis. Ruim 50 meisjes, waaronder al de Hongaarkens, dansen rond een hoopie
aarde, waarop bloemen en aspersiemeien zijn geplant. Ik zou
de Magyaarkens van de Kempenaarkens niet kunnen onderscheiden, indien ik de onzen niet alien persoonlijk kende.
't Is heden, de laatste Zondag van Juli, Begijntjeslabesluit (2).

(1) In een naburig dorp woonde een Hongaarsch meisken zonder
een enkel Magyaarsch woord te hebben gesproken of gehoord. Den
dag der aankomst der vreemde kinderen in onze gemeente, was een
dezer bang voor den bandhond. De bazin vroeg haar, die bij haar
op bezoek was, de nieuwaangekomen gerust te stellen. Doch Erzie was
daartoe in het Magyaarsch niet meer in staat ; zij begon in 't Vlaamsch,
liet de gebaren niet achterwege, en gaf aan de nieuwaangekomen hare
eerste les in onze taal, gelijk zij , dit van hare pleegmoeder had geleerd.
(2) Begiintjeslabeslitit? Het woord is eene verbastering, naar het
schijnt, van u Begijntjes lof is uit ». In vroeger tijd, werd mij verteld,
werden de kinderen op het Begijnhof uitgenoodigd ; daar gingen zij met
de Begijntjes in de processie ; na het lof keerden zij terug naar huis.
Het feest werd reeds in mijnen kindertijd gevierd, en hoogstwaarschijnlijk veel vroeger. Het was in de laatste jaren, vooral onder de
bezetting, fel in onbruik geraakt ; dit jaar echter werd rond talrijke
perkjes in onze Vrijheid gezongen en gedanct.
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't Is Begijntjeslabesluit,
Wij vertrekken de poorten uit.

In een ronde, om het hoopje dansend, zingen de kleinen,
dat het schatert, en ik verzeker u, dat de Hongaarkens aan de
onzen niets toegeven.
Natuurlijk ontbreken de herhalingen niet. Komen menschen voorbij, dan stormen de zangeressen op hen af, en zingen :
Een centje om to vieren,
Dat gaat met goe manieren
Tast eens in uwen zak,
Dat gaat met groot gemak.

Dan wordt de zang en dans hervat : de liedjes hangen niet
aaneen.
Moeder zet de pap op 't vier,
De Reus is hier !
Morgen rijdt de reuzenwagen,
Reuzenwagen, kindren blij,
En dan dragen wij kanten kragen,
Kanten kragen en kleeren van zij,
Keer u eens om, Roosje, Roosje,
Keer u eens om, Rozeblom,
Nog nen keer, Roosje, Roosje,
Nog nen keer, en dan nog meer !
Jan, scheur mijnen voorschoot niet,
't Is mijn (en) besten, gelijk ge ziet,
'k Heb er nog eenen in 't schapraai,
Da's mijne witte, die staat me wat fraai.
Ginder komt er eenen aan
Met een paar botten
Met een blauwen pittelair aan
Met een stoksken in zijn hand,
Met een paar botten, dat is plezant.
t' Avond spelen wij panneken vet,
Vroeg gaan een en laat naar bed.
Wij vertrekken met de ster,
Onder ons drijen, al zoo ver !
En de Zondag. dat is de dag des Heeren,
Dan schieten wij ons schoon hemmeken aan,
En al ons beste kleeren !
« Radzigainikkeltje (1) wat mag
Radzijzainikkeltje, wat mag dat

dat wezen ?
zijn ?

(1) Ra dzigamikkeltje ? Ik versta dit woord niet ; 't is gevoelstaal,

-- 589 —
Er kwamen twee paar heeren op mijnen wegel staan.

Beurtelings treden evenveel dames, boeren, waschvrouwen, naaisters, strijksters, blinden, bidders, zieken op.
Under den zang worden de gebaren van boeren, fiere heeren en damen nagebootst; er wordt gezaaid, gewasschen, gestreken, en rondgedanst, de harden worden gebouwen, enz.
In den namiddag was het feest bij mijnen uitstekenden
gebuur en vriend, den heer Brosens, schepen der gemeente.
Vier en vijftig kinderen werden op chocolade met koeken onthaald. Wat daar gesmuld, gezongen, gelachen, geschaterd
werd; men moet het hebben bijgewoond om er zich een denkbeeld van te vormen. Na de smulpartij weer feest in den nitgestrekten, prachtigen twin. Hier bewezen de Hongaarkens,
dat zij in het dansen boven de onzen verreweg de baaskens
waren. Daar wai en echte ballerinnekens bij. Men mag dan
ook niet vergeten, dat in het Magyarenland, in alle scholen
dansles wordt gegeven ; hier zelfs houdt dit onderwijs niet op.
De Hongaarsche meiskens zongen en declameerden in hare
en onze taal ; 't was oprecht aandoenlijk. Hier lieten de
onzen zich niet onbetuigd : Onze Koning werd door een heel
lief Kempenarinneken met innig gevoel voorgedragen.
's Avonds werden waskaarsjes op het terpje aangestoken, waarrond guirlandes van gekleurd papier waren gehangen. Dan werd weer gezongen en gedanst, waarop de heele
stoet met gekleinde, verlichte balonnekens, een optocht door
het dorp hield, dat van het blij geschater der jolige kinderschaar weergalmde.
Dit feest was voorzeker de vruchtbaarste spraakles, die
ooit werd gegeven.
Ook was het een genot die zingende en dansende kinderen gade te ,slaan. Evenals onze Kempenaarkens hadden hunne.
Hongaarsche speelgenootj es, die zes maanden geleden ondervoed, afgeteerd te onzent aankwamen, den blos der gezondheid en der vreugde op de wangen. Zij leerden onze Vlaamsche taal, omdat zij in het Vlaamsche volksleven werden ingewijd.
Ook doet het den menschenvriend goed aan het hart te
zien, dat de bewoners van een klein dorp, dat in den Wereldoorlog voor de onafhankelijkheid van het Vaderland offers

waarover onze collega, Kan. Joos, ons zulke belangrijke studie heeft
medegedeeld.
De menschen, die een kind wilden innemen, mochten een meisken
,of een jongen vragen. Verreweg de meesten verkozen een meisken.
Radzigamikkeltje wordt slechts door meiskens gespeeld en gezongen.
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eene korte spanne tijds, hunne doorgestane ellende doen vergeten en hun zulk vroolijk leven bezorgen. Is dat geene edit
Christen naastenliefde, werkt dat de verzoening der volken
niet in de hand, die wij toch alien moeten betrachten?
Doch, treurige tafereelen bleven ons niet gespaard.
De oude smid, mijn gebuur, wandelde hand in hand met
zijn negenjarig pleegdochterken over de heide. Was het de
wij de vlakte, welke het kind treurig stemde, haar het besef
van de afstanden deed vatten ? Wat daarvan zij, geheel onverwacht zegde zij : « Ik ben hier toch zoo ver van huis, onkel (1)
en heb vader en moeder sinds zoo lang niet gezien ». « Ja,
Erzika », sprak de oude man, « dat is waar, maar ziet gij
onkel ook niet gaarne ? » Tranen sprongen uit de oogen der
kleine Hongaarsche; in eene edele opwelling vloog zij om den
hals van den smid, en bedekte zijn ruw aangezicht met kusjes.
Zoo iets voedt voortreffelijk op.
Den 12d ' Mei werd hier een Hongaarsch kind begraven,
een tienjarig meisken. Het was van teringachtigen aard ; meer
dan een barer broerkens en zusterkens was reeds in het land der
Magyaren gestorven. « Het kind is reeds aangetast », had de
dokter gezegd, die alien vOOr hun vertrek onderzoekt, « maar
het is geheel ondervoed, de lucht is ginder ver zoo gezond,
en de menschen zijn er zoo goed, naar wij uit al de brieven
vernemen. Wie weet ? »
En het kindje mocht met de anderen mee vertrekken.
Maar nosh onze hei- en boschlucht, noch de opofferingen der
pleegmoeder, vermochten de vreeselijke kwaal of to weren, die
geene genade schenkt. Marieken stierf. Het lijkkistje, met een
klein Hongaarsch vlaggetje daarop, rood, wit en groen, werd
door twee Hongaarsche en twee Kempische jongens gedragen,
vooraan onze geestelijkheid, achter het lijkje, de Hongaarsche
kinderen en hunne Hoogstraatsche vriendjes, daarachter velen
onzer; zoo bewoog de stoet zich door onze heerlijke lindelaan
in vollen lentebloei, onzer het gelui der klokken, naar onzen
prachtigen tempel. Zelden was een dienst zoo aandoenlijk,
en nooit heb ik zulke pijnlijke snikken gehoord, zulke overvloedige tranen over de wangen van kleinen en ook van grooten zien vloeien, als toen dit kistje in ons zanderig kerkhofje
neergelaten werd. Het rust nu, in onze gemeente, in de scfmduw van ons overheerlijk Kempisch kerkgebouw, een der
(1) De meeste kinderen noemen hunne pleegouders onkel en
tante; anderen vader en moeder.
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prachtigste kunstjuweelen van het land. Op het kruisken leert.
men : Ulrich, Maria, oud 10 jaren.
De moeder heeft ons laten weten, dat zij het plekje wit .
wederzien, waar haar kindje rust.
1k vraag verschooning al deze bijzonderheden to hebbea
medegedeeld : ik wilde de indrukken schetsen, welke hier op.
de uitheemsche kinderen werken, en doen zien; dat deze indrukken op hun zieleleven noodzakelijk machtige invloeden
moesten teweeg brengen. De -Kempische natuur, de Kempische
menschen, kleinen en grooten, het Kempische volkskarakter
en volksleven, de Kempische lucht, moesten aan die kinderen
uit het verre land, van zelf de Kempische taal leeren.
Nog een enkel woord : Tusschen de M'agyaarkens, zijn er,
évenals tusschen de onzen, die nu en dan met de oorkens moeten getrokken worden. Maar met geenen lof genoeg kunnen de
pleegouders over de kleinen spreken.
Dezen zien er Rink uit, en zijn uitstekend opgevoed. Van
hun achtste jaar schrijven zij brieven aan hunne ouders, en.
de grootsten vertalen die flnkweg aan pleegvader en pleegmoeder. Die kinderen hebben stellig in Hongarie een voortreffelijk lager onderricht genoten. Vooral artikuleeren zij
scherp, zoowel bij het lezen als bij het spreken. Dit is van,
groot gewicht.
1k gis, dat de Duitsche brieven, welke de kinderen van
hunne pleegouders ontvangen, schier alle uit het Magyaarsch
vertaald zijn ; trouwens de handschriften zijn dezelfde. Ik moet
dan gewoonlijk voor de onzen vertaler spelen. Die brieven
vloeien over van dankbaarheid legens onze Kempische pleegouders, en ik bemerk duidelijk aan den traan, die uit hun oog
valt, dat zij het schoone woord van den dichter beseffen, hetwelk ons leert, dat weldoen zalig is.

Guido Gezelle, zanger der zonne
door Kan. Am. Joos, werkend lid.
Den 27st " November zal 't 25 jaar geleden zijn dat de zon
voor de laatste maal Guido Gezelle in leven zag. Bij dit verjaren, wou ik, die hem tot vriend en raadsman mocht hebben,
uit blijvende genegenheid, zijn riagedachtenis verfrisschen en
opluisteren. En, na 't lezen en 't herlezen van zijn werken,
meen ik dat niet beter te kunnen doen dan met hier, te zijner
eer, een schoof neer te leggen van zonnestralen uit zijn gedichten bijeengegaard.
*
**

En al spoedig met het mij van 't hart dat een beeltenis
van Gezelle uit steen of brons mij niet kan voldoen. Zeker,
steen en brons, door hun hardheid, zijn best geschikt om in de
open lucht, tegen weer en wind in, zijn geheugenis te doen
voortleven. Maar uit hun aard zijn zij te koud, te doodsch, te
kleurarm, dus te weinig kenschetsend voor Gezelle, die, al de
dagen van zijn dichterleven, de zon zoo opgetogen beschouwde, de zon zoo wellustig smaakte en de zon zoo voortreffelijk
bezong, dat hij met reden zanger der zon mag heeten. Daarom betreur ik dat er, naar mijn beste weten, tijdens Gezelles
leven, geen Courtens of geen Claus gevonden werd, om op het
doek den_Dichter te malen, staande in de vrije natuur en badend in den laai, den regen en den zegen van de lieve zonnestralen.

En tafereelen daartoe waren niet ver te zoeken. Gezelle
zelf geeft er een aantal op. Enkel drie zal ik er hier van aanhalen • \
ZONNENONDERGANG. (VIII, 34) (1)
'K Zie twee zonnen, elk' heur' wegrga
tegenvaren, langzaain aan :
de eene rijzen, rechte ornhooge,
de ander' rechte omleege gaan.
De eene konit,
's heniels blauwten,
neder in den blauwen schoot
van de Leye, en de andere zit heur
blauwe diePten, road en rood...
(1) Ik verwijs overal naar deel en bladzijde van Dichtwerken van
Guido Gezelle, door De Nederlandsche Boekhandel.

-593-HOE SCHITTERT MIJ DIE SPA TOCH. (V, 117)
Hoe schittert lnij die sPa toch, als
gij, land'man, uwen taaten hals
gebogen, langzaant eerselt, end'
nu hier nu daar Gods akker wendt!
De tonne komt u volgzaam na
en velt oP uw geglimde spa,
terwifl gij zucht en arrebeidt,
den blik van hens' lzoognzogendheid.
En, spittende in, dat hel gestraal,
zoo keert uw werkzaam akkerstaal
med een den grond, en zendt den schicht,
ierug naar illi.1. , van 't zonnelicht.
Daar sPeiten, uit den zwarten grond
der aarde, zoo veel stralen rond
uw' delfspa, dat 't een beeltenis
Tan Gods gevreesden bliksein is.
Dock -p een : de duiven weten 't wel
dat 't sPawerk is en zonnnsPel,
dit bliksemen ,en hun' vrije vlerk
vervolgt u, oP 1,17C akkerwerk.
De kwiksteert, zoo de duiven doen,
it nagaande, in zijn' stouteschoen,
en vreest, alwaar hi)* wormen ziet,
uw' sPa noch heur geflikker niet.

DE BLEEKERSGAST. (VIII, 143)
't Ververscht mi.'', in 't geweld gestaan
der hooge zonnekrachten,
to zien van verre, aan 't water slaan,
vuls arems, uit de grachten,
den bleekersgast : de regenvloed
'1 geleschte lijnwaad ronken doet.
Den leJel zwaait hij, zwak van leen,
ter beken uit onzhooge;
en waken duet, hoe verre been
hij werPen kan, zijne ooge
de laatste lage en mist hij niet,
en al dat droge is, nat hij giet.
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De groote zonne lacht daaroP
heure alderliefste lonken;
die, vallende in de dreuPeldroP,
den dreupeldrop ontvonken :
ik regenbogen, sisal van bouw,
nu bier nu daar, in 't gers, aanschouw.
k

**

Vurige liefde voor de zon, geestdriftige bewondering van
de zon zingen en juichen honderd maal en nog veel meer in
zijn gedichten.
Dit blijkt reeds duidelijk alleen door de namen die hij aan
de zon geeft. Hij heet ze : De hemelblomme (VIII, 127);
—deblomin'skrw,devoltinm(V,
77); —
des kernels schoone rooze (X, 47); — het nooit afgewandeld
zonnewiel (VII, 11); — de ,zonnewagen (V, 56); het heerlijk
zongespan (VII, 139) ; de wagen der zonnehingsten (X, 91) ;
(V, 74); — de Boning (VII, 115); —
—delivwonbr
de onverkrachte lichtvorstin (X, 47); — de moeder van 't geboren loof (X, 32); — de moeder van de bloem (X, 21); — de
wereldziel (VII, 11) ; — de levensbronne (X, 34) ; — de vollzeerlijke, altijd nieuwe bronne van levenskracht (V, 17); —
's werelds ooge (X, 34); — de ooge van den noen, die 't al
ziet (I, 163); — de iniddagsterre (X, 38); — machtig wezen
(V, 17); — de zienlijke afgezant van dezen die 't al beveelt
(V, 17); — een waPenbieeld in des Heeren schild en kroone (V,
17); — heerlijk handgedaad van hoogst eerweerde handen (V,
18); — aldoordaverend Godsgewrocht (VIII, 132); — 't weergalooste wonder van al dat wonder is in 's werelds heerlijkkeid (X, 93); — en gerneenzaam en liefkoozend enkele malen
zonneken (VII, 55, 57; — VIII, 74, 105 — X, 48).
De zonnestralen noemt hij o. a. : brandend goud (I,19); —
zonnelonken (I, 128); — minneboden (VII, 9); — zilvergeld
(VII, 128); — hemelvonken (VII, 168); — zonneteugen (VIII,
12); — zonnenregen (VIII, 4); — lachen (VIII, 105); — zonnezoen (VIII, 105); — en als zij hevig zijn of tegen nacht en
nevel moeten strijden : scherP geschut (VII, 101), honderd duizend monden geschuts (VI, 1) ; — zonnebeitels (VI, 110) ; —
zweerd (VII, 65); — zonnesPrieten, onverwonnen gaffel (X,
47); — iniddendaagsche dolken (X, 99).

**
Hoort met Welk diep ontzag hij de zon toespreekt
't Heelal doordaverend vroongedrocht,
die aarde, hemel, zee en locht
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bebouwt : die, algebiénde gad
alleene ; die geen schade en laat
u schenden ; heerlijk zongespan,
wie is 't die, u geleken, kan,
van al Gods werken, schoone zijn,
o schoonheid van den zonneschijn?
Ze aanbaden it ter aarden, om 't
ontzag van uw geweld, gekromd,
en dienstelijk u toegewijd,
weleer, die ook een schePsel zijt :
die, dienende, uwen koning eert;
getrouwe, alzoo de vogel kwain,
die, uitgevaren, wederkeert,
dien Noes hand in de arke nam. (VII, 139.)
o Gulden' hoofd der blijde zonne,
volheerlijke, altijd nieuwe bronne
van levenskracht;
wie heeft u in die blauwe streken
het brandend voetsPoor uitgesteken
en voorgedacht?
Gij staat des morgens oP, beneden
't bereik van sterflifke oogenledeiz;
en, rijzend, dan
verblijdt gij mensch en dier en boomen;
en 's avonds laat gij los de toonien
van me, gespan.
0 Eder zonne, o machtig wezen,
o zienlijke afgezant van dezen
die 't al beveelt;
wat ben ik, of wat zijt gij, schoone,
als in des Heeren schild en kroone,
een waPenbeeld?
Zoo kent men aan des Ridders waken
zijn hoigezin, ziin huis, zijn' knaPen,
zijn heerlijk slot;
zoo kan men non uw' lronksieraden,
o zonne, ww edelen P;dder Tad en :
zijn name is — God! (V, 17-18.)
o Heerli4k honelQ,.edand

van hoop-st ePriveerdp handen,
o zonne, ziende atom,
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doorpeilende alle landen;
doorwerkende, alderfijnst,
de fijnste wasdomwanden
met Leven, licht en groei!
Gegroet zijt mij, wanneer
ge, ontpriemende in den morgcn,
het menschdom waken doet,
in blijdschci en in zorgen;
of zendt, alwaar ge zinkt
in peerschen doom' geborgen,
WW laatsten avondgloei!
o Diepheid, ongekend;
o rijkheid, onbeschreven;
o wondere weldaadbron,
o schoot, nooit uitgegeven;
vol levenwekkend licht,
vol lichtontwekkend Leven,
vol lijf- en zielsgenot!
'k Aanbad U, waart ge niet,
zoo ik en mijns gelijken,
't zij sterren die 'k alom
zie aan den kernel prijken;
't zij vogel, vissche of dier,
die land en zee berijken :
een' enkele blorn van God! (V, 18-19)
(Z. ook VII, 115).
**

Hi; snakt ongeduldig naar de zon en treurt om haar afwezigheid. Onder andere in :
Ha! waar zijn de zonnelonken,
die weiwer mijne oogen dronken,
weggesluierd onder 't groen,
binst het branden van den noenr

I, 128

o Zonne, die mil tegenblonkt
in 's hemels aangezicht!
Waar is nu alles henen en
hoe zit ik hier, gekromPen,
vernederd en ontzenuwd in
des winters doove domPen?
X, 128
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De wereld mist den troost
dier zoete zonnestralen,
die alles Leven doen,
daar ooit zij nederdalen;
die 't schoone schoon doen en
die 't goede goed doen zijn :
die God verbeelden in
Gods beeld, den zonneschijn.
X, 92

't Is weer als feed genoeg,
en droefheid in mij, zonder
uw droef afwezig zijn,
o 't weergalooste wonder
van al dat wonder is
in 's kernels heerlijkheid!
o Zonne, en zij mij nooit
to lang ww licht ontzeid.
X, 93

Zonnekrachten, brandt en bluistert,
breekt de ketenen, schendt het graf,
daar ik zitte en, weggeduisterd,
wachte, och arnie, uw' stralen af.
V, 132.

Laat de lieve wonnenbronne,
laat' het leutig zonnenvier,
iaat de versche blommen kommen,
laat weerom de lente, alhier!
Dan ja, zal 'k genezen wezen,
opstaan en, gesPannen fel,
of 't een klare snare ware,
dichten ende deunen wel!
V, 74

'k En heb vandage, o levensbronne,
geen' eenen keer gezien u, zonne,
't en zij to noene, en bij geval,
een witte plekke, en daarnze g al.
Het deert mij zoo de zonne moeten
zien uitgaan en goenavond groeten
mij dezen dag!. .....
Maar inoet het zoo, heroPgerezen,
laat, morgen vroeg, uw aanschijn wezen
mij zoete, o zonne, en liefgetal....
X, 35

't Is donker! Zal 't verwonnen zijn,
dat overheerlijk blaken,
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dat altijd even schoone van
de schoone zonnekaken?

X, 47
Vertroost u, inane, 'et zonnelicht
aanschouwt ge : ons acme lieden
en mag dat in den wearschijn inaar
van 't manevlicht geschieden!

VIII, 49
(Z. ook VI, 100; — VII, 73, 75, 121; — VIII, 116; X,

140).

***

De zonne gaat oP,
de zonne gaat near,
de zonne gaat op
en gaat onder ;
standvastiglijk been,
standvastiglijk weer,
standvastiglijk werkt
zii dat wonder.

VIII, 132
En dat wonder beschouwt hij in zijn verschillende tijden
4en gedaanten.
In den morgen :
0 Heemlijke diepten van
't vol schaduw hangend boschgebied
vol schaduwe en vol duisterheid,
vol nacht en dauw dooreengesPreid!
't Is morgen en de zonne berst
tallier, aldaar, ontembaar, uit
den nachtelijken moederschoot :
0 Hier ben ik ! 5) roePt de zonne groot.
« Hier ben ik ! 5) En, ze doet den dauw,
in 't veld, en al dat vochtig is,
verdamPen. Deur de glazen valt
ze in 't huisgezin ; — ontwekken zal't!
't Is Licht atom : 't is leven at,
dat 't zonnelicht aanschouwde : alleen,
daar diePe, in 't teenzaam boschgebied,
en zie 'k, o schoone zonne, u niet.
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't Is duister, en 't is nacht daar nog;
met hier en daar een' gulpe of twee,
daar 't groen words, uit der grouwbaarheid...
'k en weet niet hoe '1 nen naam gezeid!

De zonne grijjt al vaster nu
de trappen aan des luchtgebouws
ter zege vaart ze, hooge en blij :
geen boom die hier weerbarstip zij!
Zij giet, dat elk het merken mag,
bij geuten, vier en werkzaamheid
den bosche in : .dweersche balken gaan,
vol sPeitend licht, den bodem slaan.
Het mosch, het loof, het blinkend hout,
de takken, zware of lijze, looPt
zij lusifig laven : heerlijk is
verwonnen weer de duisternis.
VIII, 7 en 8

In 't blauwe van den kernel doekt
een kleene witte wolke
de zonne mij;
en 't witte van die wolke en konit
geen vlekkelooze molke,
geen wolle bij ;
geen witgewasschen wolle, noch
geen snee, die, versch gevallen,
to gronde ligt;
zoo wit is oP de boorden van
die witte wolke, 't brallen
van 't zonnelicht.

X, 891
(Z. ook I, 16, 20; -- II, 12; — V, 14, 15, 16, 45; — VII,

127).
In den vollen dag : 't Noent! De zonne onzlaait de Palen
van den aardbol ; en ze sterkt
al dat levend vast of werkt
in heur' Toedselvolle stralen.

V, 8
Nu zit de zonne
hooge in den hemelstoel,
nu zit de zonne
hooge overal.
X, 4.
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In den mist : Hier en daar een' jlekke boenend,
zit de zon in 't duister veld;
rood, gelijk een oud versleten
stuk ongangbaar koPergeld.

VIII, 68
Na een regenbui : Hoe helder blinkt het blanke wiel, dat even
onzichtbaar, zichtbaar nu, en bloot aim;
geworden, geuten giet van licht en leven
in 't blauwe van den blauwen hemelkom.

X, 71
(Z. ook VII, 55).
In den avond. — Ik tel twintig dichtstukken waarin hij, soms
met een, soms met meer trekken, het ondergaan schildert
van de zon, die dan, zooals hij zelf zegt, immers schoonst
van al is (V, 421. Rijk zou het de moeite loonen die schetsen onder malkander te vergelijken en de verscheidenheid
van de er in voorkomende gedachten en beelden na te
gaan. Fnkel twee voorbeelden uit Bien schitterenden
schat
Al rood is 't dat ik zie :
een ovenvier heel 't westen,
daarin de zonne zonk
en 's werelds oude vesten
in gloeien' zette. Laai
noch glans en is er : niet
als enkel rood en, deur
de losse wolken, iet
dat eer aan bloed geliikt,
of aan onmeetbaarheden
van' ongehouwen stieren huidlooze ossenleden,
die, drijvcnde overal,
met vil- en slachthuisvee
de diepten vullen van
de westerwereldzee.
De zwarte hagen staan
vol oogen, als van dieren
en ongedaanten, die
hun roode blikken stieren
te mijwaard, daar ik sta,
van hoof de tot den voet
besPeit, ik zelve, en dietse
in schiinbaar zonnenbloed...

X., 9
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Nog nauwlijks is het £Iroen
der boomen groene, en even
zijn, toppewaards, alleen
de takken groen gebleven ;
al 't ander zwarter wordt
en zwarter : boomen net,
van zwarte zijde zijn 't,
of blauw satijn gezet.
't Leeft alles langzaam uit
dat verve is : henen dalen
de laatste en langste,van
de lieve zonnestralen;
't wordt watergroene omhooge;
omleege brandt en broeit
de groote zonne nog,
die zinkt en grooter groeit.
Ze duikt heur aangezicht
beneen des werelds neggen,
die, eindloos, slinks en rechts,
hun lange lijsten leggen;
die 'k oPwaardstriemen, die 'k
een' wolke twee of drie
den zonnezienden karat
geheel vergulden zie.
In 't heerlijk zonnenveld,
dat donkey wordt omhooge,
en langzaam donkerder
en dieter, staan ten tooge,
geschreven zwart op goud,
een, bende reuzen groot :
het eindloos boomenvolk,
in 't eindloos avondrood...

VIII, 64-65
(Z ook I, 20, 27; — II, 38; — V, 8, 21, 22, 42, 114; —
VII, 73, 168, 179; — PITT, 44, 71, 75; 105, 139; 144; — X; 34).
**

Samen met de zon, beschouwt hij al het schoone dat Naar
stralen schoon doen zijn :
Den leeuwerik, — zingende oP hare eerste lonken
uw verrukte vogettaal,
drinkende met lanoe dronken
d'allereersten in orgenstraal (I, 99).
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Een bonke keerzen, — gegroeid in den glans en 'tt gouden licht
des zomers (III, 104).
Het sneeuwijs, — dat glinstert in de zon (V, 43)
Winterdons, — zichtbaar M 't spelen der zonnekrachten (V, 45)
De besneeuwde boomkruinen, — hoe heerlijk groet gij mij,
in 's 'winters pronksieraad ;
wanneer de bleeke zon
heure eerste morgenstroomen
ontginsteren in 't gevlerk
van uwe takken laat ! (V, 45)

De bloem. — De morgenzon begroet haar en strooit verschen
dauw omtrent den bloemenstaal (V, 161)
Het op- en ncergaande koren. — 't Zonnelicht beglanst de baren
van dit rennend rosgeweld (V, 178)
De zee. — De zonne strooit een' wijde strate
van daglicht o1 uw blanken schoot (VI, 78)
Het blinkend boomloof, — dat, alleszins pePlekt, geboend,
de welgezinche zonne zoent (VI, 95)
Chrysanthemen, — recht schoone, als 't zonnewe gr u zegent
(VI, 108)
uw' baren
De Beek, —
de zonne lekt en diamant (VII, 50)
De zunne is t...... die, jong
Het gras. —
van stralen, al dce gersgevonk,
doet blinken, dat 't mijne. oogen baadt,
en dood al de andere verwen slaat!

(VII, 54)
Den perkelboom. — Hoe prachtig bloeit uw hoofd in de altereerste zonnen der lentemaand (VII, 105).
De groene wei, — die de zonne overal met keur zelvergeld lief,
bezichten (VII, 128).
De stammen staan genegen
De tarwe. —
en, honderdduizend, blinken ze in
den zoelen zonnenregen
't ziin prilemen goods, die dragend zijn,
den last elk, en de zware,
de dikke voile onschatbaarheid
der gouden korenare (VIII, 4) .
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De Leie bij een storm. — De zonne wisseldanst, in 't wisseldan[send water,
dat, hagelwit geblest, vol blommen,
[vol geklater,
hear' schoonheid teoenlacht (VIII, 5).

De peren. —

Hoe schoone, als 't lieve zonnelicht
daaroP zijn' mooie stralen zicht ;
en, geluw-, groen- en grauwgeveld,
fijn goud of al die peren smelt.

(VIII, 37)
Een bende Casselkoeien,

die louter bruin van haar,
als zooveel blommen bloeien,
in 't gers en in de zon, die, zinkend, henentkt ;
die, rood, het roode veld vol roode vonken giet (VIII,43).

Den vlinderboom, — dien de zonne evengoed 's avonds als des
vroegen morgens groet. (X, 65)
Het loof na een regenbui. — Het voor- en 't nagetij elkaar ge[naken;
midbamessfe en midlente is 't almedeen ;
o1) ieder laPken loofs er blommen blaken,
aan ieder taksken hangt er edelst'een,
dat, geluw, groen, en rood en blauw, van boomen
vol bleuzende aPPels doet, en peren, droomen.
Een wonderlijk aanschouwen ! Hoe 't gelooven,
schoon nauw ik zitte en zie, dat 't and,ers nieit
als lekend loof en is, en scherje schooven
van stralen, die daarin de zonne giet (X, 72).
Het snoeisel (gulden vlies). — Het blinkt, het bleust, het laait,
[het ligt
doorschoten van den zonneschicht,
onmeelbaar, verre, een schaPendracht
van ooienwolle en schaPenvacht.
Een kleed is 't, als van engelkens,
die zijde en wolle en, gouden bladn
doen liggen, daar ze sPelen gaan (X, 77).
Den akker. -De zonne — 'n wordt, in 't zonnelicht,
de weide nog niet wakker, —
goemorgent, met haar mooi gezicht
den moedermilden akker (X, 87).

Den druppel water. — Hei da, lieve dreujel water,
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemelsch lichtgeschater
en uw diamanVen kroon !
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Rood en blauw en groen en geluw,
peersch en purperwendigheid
siert, in onderling gesPeet, uw
pinkelende uitwendigheid! (III, 65).

De Leie. —

liVat zijt ge schoone, o Leye,
als 't helderblauwe taken
der henteltente wijd
en breed is uitgesPreid,
en dat uit heuren throon,
de felle zunne, aan 't blaken,
vertweelingt heur gezicht,e
in uwe blauwigheid ! (VI, 73).

De Lijsterbezien. —

Nen zwicht van bloeroo bezekens,
de weerga van coraal,
zie 'k hooge oP de averesschen staan,
en blinken altemaal;
de najaarszonne vonkelt op
dien ongetelden pereldroP. (X, 108).

(Z. ook III, 27; — V, 79, 122, 171, 178; — VII, 127, 174;
— VIII, 9).
*
**

En alles, alles is schoon bij Gezelle, als er de zon op blinkt !
Gaat kijkt er naar entwie,
die oogen heeft, en staat er
een stonde wijlend bij,
daar zunne valt en water ;
en toogt mij dan taPijt
of legwerk, of 't zij wat
dat kunstiger gewrocht,
en schoonder, is als dat! (VIII, 16).
Achter 't bloote vischPutwater
roer nook rimpelken en gaat er :
stille staat er
't blinken in van 'I zonnebeeld. VII, 147).
In elken vuilen Plasch
voet- of wagensPeur,
die blankgeloopen staat
vol morzio regenwater,
verschijnt het evenbeeld
der bloote zonne, en laat er
nen lack uit henengaan
van liefde — en lichtgeschater. (VIII, 132).
van

Ze is dan geenszins to verwonderen zijn toespraak tot de

- 605 muggen die, in de zonnestralen, rond zijn hoofd dansen en een
liedje zingen :
0 Blijde muggen, laat
mij mede, in WU' e klanken,
om 't helder zonneweer,
en 't schoone, God bedanken! (VII, 110).

(Z. ook I, 67; - III, 16, 52, 75, 79, 86, 111, 115, 117; IV, 88 . - V ,17, 18, 70, 127, 128, 134, 139; 156, 170, 177; VI, 72, 76, 92, 95, 96, 109, 110, 162; - VII, 69, 92, 104, 106,
108, 130; - VIII, 11, 19, 23, 43, 46, 61, 69, 141; - X, 12; 15,
21, 38, 48, 49, 51, 55, 58, 75, 86, 97, 99, 107, 110).
*-k*

Gezelle is zoo vurige minnaar van de zon dat hij er haast
niet over zwijgen kan en alle gelegenheid waarneemt om er
van te spreken.
Meer dan eens bepaalt hij den dag naar de zon,
....van als hij langs de weide,
door peerlende edelsteen vergulde draden leidde,
al klinimen uit den Oost, tot waar hij nederzonk
en gloeiend purPer op de westerwolken schonk. (I, 47).
Twee heldere dagen heet hij twee lentezonnen. (V, 142).

De maan is de zuster van de zon (VIII, 49); de vlam is
een vlerk van 't zonnewiel. (X, 4).
Al wat zichtbaar is vertaalt hij door al wat de zonne groet
(VII, 159), al wat de zonne ziet (V, 178).
In zijn slaaplied smeekt hij de zon dat zij heur machtige
stralev, zou verfrisschen (X, 119).
Vaartwel nu zegt aan 't zonneken is zijn woord aan de gevangen bie (IV, 151); terwijl de buitende bie beveelt : RaP uit
mijnen weg en nit mijn zunne, dat ik zie (V, 172).
Van den nachtegaal vertelt moeder dat hij voor de zonne
zingt, en, na de zonne, zoetjes avondklinkt (VII, 112).
Aan de spreeuwen die altijd piepen 'k zie 't, vraagt hij :
is 't dr zonne rijzen, dat gij ziet? (X, 40) en aan den wilgeboom, die treurend zijn takken neer laat hangen :
...Is de oorzaak van uw kommer
te beschutten met uw lommer,
voor het branden van de zon,
't water van de Mandelbron? (I, 24)

In de beschrijving van den donderbaard, spreekt hij ook
van de kat die, achter de plant, heur herrnelijn in 't zonneken
warmt (VII, 57).
Goede Vrijdag is de dag die de zon deed hoar straalkroone
4erven (I, 59).
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De verschgeroerde grond, hi] riekt zoo goed, zoo vruchtbaar in de lonken des zonnekens (III, 169).
Mimosa is in 't land geboren der zonne (VIII, 99); het
noorden is 't gewest, dat geen' zonne en kent (VI, 86), en het
kindeken van de dood groeide alzoo de Plante vast die ninz
mer zonne 'n ziet (II, 37).

-7,**
Dichter Gezelle, die de zon zoo liefhad en bewonderde,
dat zij deel uitmaakt van de meeste natuurtafereelen die hij,
schilderde of schetste, zag en voelde tevens een innig verband
tusschen de zon en God, welk verband hij ontelbare keeren
uitdrukte.
Al blijkt dit reeds uit verscheiden aanhalingen die ik u
mocht voorlezen (V, 17 en 18; — VIII, 132; — X, 92; — VII,
110); toch kan ik niet nalaten u nog eenige bewijzen daarvoor
to laten hooren.
Zoo

spreekt hij over of tot God
Gij, die den boezem van de zon
met licht bestrooit en maakt de bron
van wasdom, kracht en leven.

I, 62
Gij, 't licht alleen, die aller zonnen
zijt oorsprong; Gij, die, onbegonnen,
noel' dag en kent noch duisterheid!

VI, 158.
Die zonne en mane dag en nachst
met wissellteerschaPPij van kracht
het Hemelrijk doorkruisen doet,
en been' doet wandelen vOor zijn voet.

I, 118.
...Hij die, als de morgenzon,
de macht der wreede dood verwon,
Hij zal ons 't leven schenken.

•

II, 133.
Vaartwel, o zonne!... Hij is groot,
diens hand u in den howl schoot;
diens goedheid, die geen' beurt en kent,
bij beurten ons den zomer zendt.
o Eeuwig goede, om al het goed
dat 't bakelen van de zonne doet
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onze onbeholPen schamelheid,
zij lof en eer u toegezeid!
VIII,

38.

o BUM bij mij, Gij Zon van alle klaarheid,
0 blifft bij mij, blaakt deur en deur mij nu.
III,

58.

Komt, o Zonne, en zendt uw stralen
in mijn herte : donker is 't,
en 't verdreegt nog eens to falen,
zoo uw heldere klaarheid mist!

III, 182.

(Zie ook I, 162; — IV, 48; — VI, 162; — VII, 56, 76,

123 ,129; — VIII, 8, 111, 117, 130; — X, 47, 114 en

115).

Dc gedachte aan God hier en elders behoort tot het plan
van den godminnenden priester-dichter, dat hij ons kennen
deed in de vier volgende verzen :
Linde en at van mijn bedrijven,
God, mijn, hope en toeverlaat,
inoge ik nooit een reke schrijven
waar Gij zelf niet in 'n staat.
III,

190

*
**
In Aurora (III, 16 en 17), een prozastuk, beschrijft Gezelle den strijd van de zon tegen de duistere wolken : u De
uiterste vesten der wereld zijn belegerd en 't gegloei van den
oorlog ontsteekt verre en wijd het Oosten. De schilden van
het vijandelijke leger flikkeren rood in de wolken, terwijl ik
den reuzigen aanleider, noch zijne dappere manschappen zien
en kan. Daar grijpt zijne hand in het bolwerk, het schittert,
het gloeit, en los breekt de duistere wolkbalk onder zijne grepe. Hii komt, hij komt, zijne stralende vingeren vallen op
ons, de machtige wolken vluchten en staan uiteen : daar is
hij Daar is hij, en ziet met zijnen onmetelijken blik over de
onmetelijke velden der wereld. Triomphe, o Koning des Hemels !...
Telkens ik dit lees, denk ik aan Gezelles gloriezon. Lang
moest zij strijden tegen dikke en donkere wolken van onwetendheid, van koppige vooroordeelen en kleingeestige spotternij. Maar de heiderheid van haar licht en de kracht van
haar stralen doorbrak zegevierend nacht en level... En zie !
nu schittert zij over heel ons taalgebied, en zij zal niet ondergaan, zoolang er een minnaar blijft van echte poezie !
21 September 1924.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenschab le bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
Wetenschapjen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingeniewr. a
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 l'oor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking 'ian
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
Met laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

KAREL BOURY-FONDS.
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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 bet uitschri1ven van prijsvragen, hetzij tot bet uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het
gebied der Roornsch-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 a en b 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 a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
Tuimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert=Fonds, in de Verslogen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belan,phebbenden worden verzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres :
l'oor den Aug. Beernaert-Prijs), in te zenden.
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Vergadering van 15 October 1924
Waren aanwezig- de heeren : Prof. Dr. J. MANSION, bestuunkr, Mr. LEONARD WILLEms, onderbestuurder, Dr. L.
GORMAN bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SilvioNs, Prof. AD. DE Cuu14.4.NEER , GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. Joos, Is. TEIRLINCK, 0. WA'rTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr.
A. VERMEYLIN, Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE, J. JACOBS,
KAREL VAN DE WOESTYNE en Dr. J. PERSYN, werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen, de heeren : Prof. Dr. J.
PRINSEN, buitenlandsch eerelid, Dr. M. SABBE, werkend lid,
F. V. TOTJSSAINT VAN BOELAERE en Pater J. SALSMANS S. J.,
hriefwisselende leden.
**
De Bestendige Secretaris le.-:st het verslag over de September-vergadering; het worth zonder aanmerkingen goedge
keurd.
**

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de regeering
Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des lettres et
des sciences morales et politiques. 5e serie, tome X, 1924, n " 4-9. —
Bulletin. de la Classe des Beaux-Arts. N os 4-9.
Id. Memoires, Collection in-8°, tome XVIII, fasc. 9 : L'evolution
drr IVIarxisnic depuis la snort de Marx, par ARTHUR WAUTERS.
Commission Royale d'Histoire. Les archives de l'Etat a Vienne
au point de vice de l'histoire de Belgique, par le chanoine J. LAENEN,
Docteur en philosophie et lettres, Archiviste de Parcheveche de Mal:nes. 1924.
Revue beige des livres, documents et archives de la Guerre 1914.1918. N°8 1, 2 et 3.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen :
Verhandelingen : Dl. LXV, late stuk : Keieesche Legenden, door
H. GEuRTriNS, R. K. Missionaris. — 2 de stuk : Safidan-Toradja'se
Volksverhalen, door Dr. H. VAN DER VEEN.
Door Dr. J. F. M. STF,RCK, buitenlandsch eerelid :
Vereeniging Het Vondel-museum. Elide verslag 1922-19,18.
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Door Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder der Academie voor het
jaar 1924 :
Oud-Gentsche Naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het OudNederlandsch door J. Mansion, Hoogleeraar te Luik. 's Gravenhage,
1924.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
BRUNET (EMILE). Duitsche laster. « De Engelsch-Belgische Conventie D.
Oorlog (De) in Sepember 1917.
CHESTERTON (G. K.). Lettres a un vieux Garibaldien.
President Wilson's Toespraak tot het Congres, 2 April 1917. Origineele tekst met Hollandsche vertaling.
HOSTS (j.) Jr. Het goede recht van Belgie.
Aanval (De) op de zeven schepen.
Lettre au Roi Albert de Belgique par une Beige.
BRETON (WILLY) , commandant, Het eigenaardige van het Belgisch
Front. Uit het Fransch %ertaald door J. W.
FROMME (FRANZ) . Eene Duitsche stem over Vlaanderen's toekomst. Vertaald door ERNEST CLAES.
GREY (Sir EDWARD). Rede op 22 Maart 1915. In het Nederlandsch
overgezet door Mr. W. DE VEER.
Door den heer Is. TEIRLINCK, werkend lid :
Flora diabolica. De plant in de demonologie, door Is. TEIRLINCK.
Antwerpen, 1924.
Door den heer OMF,R WATTEZ, werkend lid, namens den schrijver :
GEEREBAERT (Eerw. Pater), redemptorist. De God-Mensch. St-Alfonsus-boekhandel, Esschen, 1924
Door Dr. AI. SABRE, werkend lid :
Uit het Plantijnsche HMS. Velspreide opstellen door Dr. MAURITS
SABBi. Antwerpen, 1924.
Door den heer GUSTAAr D ' HONDT, gemeenteontvanger te Gent :
HONDT (GTJSTAAP D'). In de Vennen. Lente-impressies. Houtsneden
van Mej. M. DE KEYSER.

***
MEDEDEELING

door den Bestendigen Secretaris.
Proeve over de moderne talen. — Aanstellen van een
voorzitter van de Jury. — Bij brieve van 9 October bericht de
heer Minister van Wetenschappen en Kunsten (Beheer van het
Middelbaar Onderwijs) dat in de provincien Oost-Vlaanderen,
Antwerpen, Brabant en Limburg, inschrijvingen genomen werden voor het afleggen, gedurende den gewonen zittiid van
1924, van de proeve over de moderne talen voorzien door de
wet van 12 Mei 1910.
De heer Minister verzoekt de Academie, hem zoohaast mogeiijk voorstellen te doen tot de benoeming van een titelvoe-
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renden en een plaatsvervangenden voorzitter voor de jury van
elke provincie
Worden voorgesteld .
a) tot titelvoerende voorzitters :
Oost-Vlaanderen : Prof. J. VERcouLLIE;
•
Antwerpen : E. H. J. j \COBS;
Brabant : Prof. Dr..A. VERMEYLEN;
Limburg : Prof. Dr J. MANSION.
b) tot plaatsvervangende voorzitters
Oost-Vlaanderen : Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE;
Antwerpen : GUSTAAF SEGERS;
Brabant : OMER WATTEZ;
Limburg : Dr. L.. GOEMANS.
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIEN.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPA, secretaris,

legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren : K. DE FLou, voorzitter, Kan.
AM. Joos, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SimONS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. J. VERcoulLiL, Mr. L. WILLEMS,
J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARP, lid-secretaris.
A an de dagorde staat :
1") Fltimisch-deutsche Liedergemeinschaft in friiheren
Zeiten, door Prof. Dr. A. KOpp . - Verhandeling door CHAR.
LES A. WiLLIAms, Urbana, Illinois U. S. A., ter uitgave aangeboden. — Verslag door de HH. Prof. J. VERc0uLLIE en Mr
L. WILLEMS.
De heer WILLEMS neemt op zich de studie van wijlen Dr.
A. KOPp in het Nederlandsch te bewerken, met dien verstande,
dat hij alleen dat er uit zal overnemen, wat nieuwe of minder
bekende bijzonderheden aan het licht brengt. Dit schijnt, voor
de beide verslaggevers, de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Mr.
LEONNRD W ILLEMS zelf, de eenige aanneembare doenwijze om
die studie geschikt te makers voor opname in de Verslagen en
Mededeelingen.
2°) De oudere Bronnen der Toponymie. — Lezing door

FT. ou.
De heer D v Fr ou deel t ziin onvot;no- rnede over het henuttigen van Cartularien, Cyns- en Pachtboeken en.z., met bet
oog on de studie der Toponymie. Ook Rekenin oen vq n steden
enz. kunnen veel nuttige 1,ouwstoffen verschaffen. De Land-

K ARM, Dr,
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boeken of Terriers eveneens. De kunstwerken hier te lande
brengen weinig vertrouwbaar materiaal. De tamilienamen kunnen ook menigmaal ernstige aanduidingen over de plaatsnamen behelzen. Jaarboeken, kronieken, dagboeken moeten met
groote omzichtigheid gebruikt worden. De opschriften op gebouwen, zerksteenen, enz. kunnen veel leeren, al werd in Belgie bijna niets op dit gebied uitgegeven. Sedert de 16° eeuw
werd het uitzicht van het land in vele opzichten sterk gewijzigd. Dit mag niet uit het oog verloren.
Voorgesteld en aangenomen wordt, deze belangrijke en
boeiende mededeeling in de Verslagen en Mededeelingen op
te nemen.
Prof. SCHARPg deelt bijzonderheden mede over de samenstelling van het Hs. van de Oud-Videmsche liederen, en vestigt
de aandacht op de zeer verdienstelijke dissertatie van Mej. NELIN Gum's, verschenen te Halle in 1909.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal= en Letter.
kunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
voorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. MUYI DERMANS, Dr. L.
SIMONS, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPJ, Dr. J. PERSYN, leden, en 0. WArruz, lid-secretaris.
A an de dagorde staat :
Helgi. — Een heldenlied uit de « Edda ». -- Lezing door
OMER WATTEZ.
De heer WATTEZ leest

de inleiding van zijne moderne bewerking van het Lied van Helgi den Hoendingdooder, uit de
reeks heldenliederen der Edda.
Hij spreekt over het ontstaan en den aard van de mythologie en de poezie van het Noorden, gansch verschillend van die
van het Zuiden, en over de plaats van die poezie in de wereldliteratuur. Daarna heeft hij het over de bewerkers, de vertalers
en de commentatoren van de Edda.
Eindelijk leest hij zijne bewerking van het Lied van Helgi
den Hoendingdooder.
De voorzitter stelt voor de lezing van den heer WATTEZ te
laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen.
Het tweede punt aan de dagorde, eene lezing door den
heer G. SEGERs, wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
*
**

-613-DAGORDE.
1°) Eeuwfeest van Dr. August Snieders. — Op voorstel
van den heer Bestuurder beslist de Academie dat, in April 1925,
her eeuwteest van Dr. AUGUST SNIEDERS, oud werkend lid en
bestuurder der Academie, zal gevierd worden.
De heeren GUSTAAV SEGERS en Dr. J. PERSYN zullen als
feestredenaars optreden.
*
**

2°) Prijsvragen voor 1926 en volgende jaren. — Namens
de Commissie voor Prijsvragen brengt de Bestendige Secretaris
verslag uit over de gehouden vergaderingen en deelt de Lijst
mede van de prijsvragen welke de Commissie aan de Academie
voorstelt. — De voorstellen worden door de Academie goedgekeurd. (Zie de Lijst op de volgende blz.)
**
3°) Lezing door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid :

Een bladzij de uit onze V aderlandsche Geschiedenis der

A

17 HP eeuw.

De spreker draagt een verhandeling voor die als titel voert:
Beschouwing over de X VII' en de X VIII° eeuwen in ons V aderland . Hij schetst ons vooreerst de gebeurtenissen, die tij-

dens die eeuwen in het Vaderland plaats grepen, eeuwen van
diepe ellende, van bitter lijden voor de vaderen. Daarna stelt
hij zich de vraag : Hadden de vaderen, te midden van die
smertelijke beproevingen alle veerkracht, alle bewustzijn van
nationaal gevoel verloren? Neen ! is het antwoord. Niet hun,
maar vooral aan de noodlottige tijdsomstandig-heden moet toegeschreven worden het verval des Vaderlands. Zij bleven
trouw aan recht en vrijheid, aan eer en plicht : Het nageslacht
hoeft over hen niet te blozen

Koninklijke Vlaamsche Academie to Gent.

LUST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN (')
N. B. — Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moe=
ten beantwoord warden uiterlijk den 10 December van het
vorige jaar : derhalve, de jrijsvragen voor 1926 uitgeschreven,
dienen beantwoord uiterlijk den 10 December 1925; — die voor
1927, den 10 December 1926, enz.

Voor 1926 ( 2 ) .

1. — DIALECTSTUDIE.
Men vraagt eene Klank- en Vormleer van het Brusselsch
dialect met zijn Plaatselijke verscheidenheden.
Prijs : 1200 fr.
2. — GESCHIEDENIS.
Een kritische studie over den oPstand van Gent tegen
PhiliPs den Goede.
Prijs : 800 fr.

Voor

1927. *

I. — FOLKLORE.
Plantnamenkunde. — Worden gevraagd : 4 aunvullendi
lijsten van volksnamen van planten met juiste bePaling der
plaats (dorp of stad) waar de namen voorkomen.
(1) Aan den prijswinnaar wordt de kens gelaten tusschen honorarium of gouden gedenkpenning.
(2) Aanvulling der Lijst, verschenen in de Verslagen en Mededeeiingen 1923, blzz. 537-538.
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1°) een lijst voor het gebied van de Brabantsche dialecten
(Prov. Brabant en Antwerpen); •
2°) een lijst voor het gebied van de Limburgsche dialecten

(Prov. Limburg en Noordelijk gedeelte van Luik) ;
3°) een lijst voor het gebied van de Vlaamsche dialecten
(Prov. Oost- en West-Vlaanderen) ;
41 een lijst voor het gebied van Fransch Vlaanderen.
Prijs : 400 fr. per lijst.
N. B. — De Volksnamen, die reeds in bekende werken
(HEUKELS, SAMYN, PAQUE, GERTII VAN WIJK, onze Idiotica,
Nederlandsche Woordenboeken, enz.) vermeld zijn, kunnen
voor bekroning niet in aanmerking Komen. Verbeelding der
uitspraak (tusschen haakjes) en etymologieen (zelfs uit den
volksmord opgeteekende volksetymologieen) zijn gewenscht.
Voor de bewerking volge men liefst HEUKELS na.
2. — LETTERKUNDE.
De Engelsche invloeden op de kunst van Guido Gezelle
(iretriek, strofenbouw, beeldspraak, enz.)

Prijs : 800 fr.
3. — TAALKUNDE.
Het taaleigen van Marnix : Zijne ontleeningen aan de
volkstaal. — Zijne beeldsPraak. — Zijn aandeel in de taalzuivering.

Prijs : 800 fr.
4. — GESCHIEDENIS.
Studie over Van Schoonbeke, Burgemeester van Antwerlien.

Prijs : 800 fr.
Voor 1928.
1. — TAALKUNDE.
Men vraagt een handboek over Nederlandsche synoniemen, ter aanvulling en verbetering van HENDRTCKX' Handboek.
De schriiver wordt verzocht ook de Zuidnederlandsche schrifftaal in acht te nemen en de gevoelswaarde der woorden tot
haar recht te laten komen. Voorbeelden met oPgave van bronnen worden vereischt.

Prijs : 1500 fr.
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2. — MIDDELNEDERLANDSCH.
Welke waren, blijkens Middelvlaainsche teksten, archiefstukkcn, sPraakkundige taalboekjes, tot ± 1500 in Vlaanderen (Fransch-, Oost-, West. en Zeeuwsch Vlaanderen) de
voornaamste scholen, kanselarijen, taal- en letterkundioc kringen, waaruit een merkbare invloed in het oPzicht van spelling,
klankleer en woordenscha.t, oP de letterkundige en niet letterkundige Middelvlaamsche taal is niigegaan.
Prijs : 1500 fr.

BIJZONDERE PRIJSVRAAG
KAREL BOURY - FONDS.

Voor 1928
VOOR DI C HTERS
Worden gevraagd : Lien vaderlandsche liederen voor het yolk.
Prijs : 250 fr.
Uitreiking van den prijs op de Pleclitige Vergadering van het
jeer 1928.

VOORWAARDEN
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet nitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven en
in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet ; hij voorziet dit
slechts van eene kenspreuk, Welke hij, met opgave van naam en woonplaats, op een briefje onder een gesloten omslag, dat dezelfde spreuk
tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste bepalingen
niet, clan kan hem de prijs geweigerd worden.

De mededingende handschriften dienen vrachtvrij,
Iijk den ht.'erboven aangewezen dag, ten lokale der Academie,
Koningstraat, 18, Gent, ingezonden te worden.
Stukken na den bepaalden dag ontvangen, of dezulke, waarvaii
de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt, worden uit den
wedstrijd gesloten.

Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift
van hun werk te bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval
de keurraad het bekronenswaard!g zou achten, maar wijzigin.
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gen of bijvoegingen zou bedingen voor tot drukkri kan overgegaan worden. In Been geval wordt het bekroonde handschrift
den inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt,
wijzigingen toe te brengen, dan zal het bedrag van den prijs niet
eerier uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal verklaard hebben
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen
en wijzigingen ; niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op,
dat, ingevolge art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwourden haar eigendom en diensvolgens in haar archief bewaard
blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond,
kunnen de schrijvers, op hunne kosten, een afschrift bekomen. Desvoorkomend wende men zich tot den besteridigen Secretaris.

Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl
en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen ingevolo
bijzondere besl'ssing der Academie, niet meer in aanmerking
komen. (Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, blz. 155.)
BIJZONDERE FONDSEN
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en,

WetenschaP te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneesleundige
I'Vetenschappen, 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 doe! Vlaamsche
Liederen onder het yolk 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 bet Reglement door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. Salsrnans-Fonds vastges..eld, zal de jaarlijksche interest 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 taal-

kunde ;

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 a en b genoemde, noodzakelijk worden bevonden;
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de
.Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
genoemde.

AUG. BEERNAERT-PRIJS
ZEVENDE TIJDVAK 1924-1925

Op 31 December 1925 loopt het zevende tijdvak van den
ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit
over de jaren 1924-1925. De mededingende werken moeten gedurende die twee .jaar uitgegeven of geschreven zijn; zij dienen door de belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den
Bestendigen Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie,
Koningstraat, 18, to Gent, uiterlijk binnen de vijf weken volgende op 31 December 1925, met vermelding op het adres :

BEERNAERT-PRIJSKAMP

VOOR DEN AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP.

De Beernaert-prijs bedraagt duizend frank en werd ingesteld ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde; hij
wordt om de twee jaar toegekend aan den Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste werk, al of niet uitgegeven,
zal geschreven hebben.

Over Bronnen voor Toponymie
door KAREL DE FLou, werkend lid.
I

DE MQDERNE BRONNEN

Door T oPonyinie wordt verstaan de kennis en de wetenschappellike benandeling der toPontemen of namen van bepaaiue piaatsen ot iandstreken, ot van eene geographische aanduiding.
N amen van steden, gemeenten, wijken en gehuchten,
heerlijkheden, polders en wateringen, huizen, hofsteden, kasteelen, stukken land, poelen en vijvers, bosschen en weilanden behooren alzoo tot de plaatsnamen, die op een bepaald
punt van eene landkaart kunnen aangeduid worden. Zij maken
eene eerste groep uit.
De benamingen van landstreken, kustgewesten, duinenreeksen, bergketens, vaarwaters ter zee, stroomen en waterloopen, straten en wegen, immers alle geographische aanduitlingen, die eene moeilijk te bepalen ruimte voor onderwerp
hebben, behooren tot eene tweede groep.
Er kan zelfs eene derde groep onderscheiden worden,
waartoe de namen behooren, die wel een spoor loch geene bewijsplaatsen nagelaten hebben; of dezulke, die in een geslachtsnaam voortleven, zonder dat het mogelijk zij hunne ligging
te kennen.
Persoons-, loop-, familie- en schimpnamen staan tot de
Toponymie in zeer nauw verband. Vele toponiemen zijn enkel
door geslachts- of doopnamen te verklaren en, omgekeerd, vele
geslachtsnamen door toponiemen. Beide soorten van namen
behooren in vele gevallen tezelfdertijd bestuckerd en underling vergeleken te worden.
*
**
Wat tot heden toe aan Top onymie gedaan werd, geschiedde meest om den wil van etymologische verklaringen, of wel
met het oogwit de rechte spelling van stads- of dorpsnamen
vast te stellen. Voor taalkunde, folklore of historische studien
werd erhter in ons westeliik taalgebied no g zoo goed als niets
geleverd. Behalve G. P. Roos voor westeliik 7eenwsch-Vlaanderen; Aitn e Courtois voor de streek rond Sint-Omaars en de
geleerde Abbe Ilan; el FPianere voor liPt arrondk q ement Boulogne, die enkele archiefteksten gebruikten, heeft haast nie-
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nand wat bijgebracht om ernstig wetenschappelijk werk te
kunnen aanvangen. Aileen Dassonville heeft zich ten onzent
verdienstelijk gemaakt door vele gemeentenamen van WestVlaanderen aan de oudgermaansche terminologie te toetsen.
**
kan dus een belangrijke tak der Philologie
worden. Evenals de Phonetiek en de Semantiek is zij geroepen om op velerlei gebied diensten te bewijzen. Reeds openbaart zich hier te lande de belangstelling van geleerden niet
alleen, maar ook, hoewel niet steeds om gelijke redenen, van
een deel van het gewone publiek in alles wat de plaatsnamenkunde betreft. Een geleerde beoogt vooral taalkunde, geschiedenis, en wat daarmee samengaat, terwijl de
man uit het yolk schier alleen aan etymologie denkt. Van beide zijden is dit echter een verheugend verschijnsel. Zoo zijn
er die het verlangen geuit hebben, voor andere gewesten dan
Vlaanderen te verrichten wat wij zelf voor een vrij aanzienlijk
grondgebied op touw gezet hebben. Van drie zijden tegelijk
werd ons om raad en voorlichting gevraagd. Niet alle beoefenaars der philologie zijn immers geregelde bezoekers van archiefkamers of openbare besturen, waar de benoodigde documenteering voor het opgaren van toponymische gegevens voorhanden is. Daarom willen wij aan dat vereerend verzoek voldoening schenken met bier eerst de voornaamste moderne
hronnen voor toponiemen-verzamelingen bekend te maken, en
terzelfdertijd enkele bijzonderheden over hunne aanwending
en over de eigenschappen of gebreken, die men bij het gebruik
dier bronnen bevinden zal.
Toponymie

**
Wie plaatsnamen zoekt te bestudeeren, moet, om tot bevredigende uitslagen te komen, die namen kunnen volgen van
bij hun ontstaan, zooniet van met hunne oudste vermelding,
tot op den dag van hun verdwijnen, of tot op heden toe. Niet
altijd liggen daarvoor bewijsplaatsen genoeg voorhanden; maar
het bestaan van similaire namen kan licht in de duisternis
brengen. Vele namen zijn in den nieuweren tijd ontstaan en
hebben dus nog maar weinig bekendheid verworven, terwijl
andere op eeuwen bestaans kunnen bogen of alreeds van over
lang uit het gebruik verdwenen zijn. Toponiemen volgen dan
ook de wetten, die het leven der woorden beheerschen. Bij duizenden zijn er ontstaan en weggevallen zonder eenig spoor na
te laten; maar zij werden vervan gen door vele andere duizenden, die nog geheel of broksgewiize voortbestaan.
Om "La eene opgedane ondervin ding voor anderen dienstig
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te waken, en te beginnen met het rechte begin, zullen wij den
toponymist enkeie wenken ten DesLe geven.
12,en zwak- waarvan ce toponynnst Dlj net aanvangen van
aroeici noeit verzaken, is ae systema-geest, is net aankieven van eene voorop gevestigde nieenmg, waarvoor al zip'
pugea ae bevestiging nioet brengen. Loo komt hij verkeerd
uic eu voelt zicn ailicnt genuopt our een ot ander weg te
laten, dat in zijn stelsel niet past, om waarnemingen te verzwijgen, ot om onjuiste gegev ens in zijne tneorie te pramen.
het is toch aitoos beter zicnzelven van onwetendheid te overtuigen dan stelsels op te zetten, die na jaar en dag moeten niteenvallen.
bij het aanleggen zijner verzameling plaatsnamen, zal dc
toponymist eerst de namen opnemen, die uit moderne schriften en oorkonden kunnen gelicht warden, — en deze zijn vast
zoo talrijk als de plaatsbenamingen, die ons uit den voortijd
bewaard zijn gebleven.
Het op fiches of steekbriefjes verzamelde materiaal zal
men vervolgens per dagteekening rangschikken, om het daarna met citaten uit oudere bronnen op gelijke wijze aan te vullen. De fiches met modeme namen moeten aansluiten bij die,
waarop de citaten uit oudere en middeleeuwsche oorkonden
voorkomen. Zoo krijgt ieder toponiem zijne reeks aanhalingen,
naar orde van datum, gaande sours van uit langverleden eeuwen tot op of tegenaan onzen tijd, en zoo overschouwt men dan
meteen den heelen levensgang van elken plaatsnaam, door alle
spellingstelsels en vertaalwijzen heen, met al de historische
bijzonderheden, die ooit met dien naam in verband gestaan
hebben. Eene echte biographie der plaatsbenamingen ! En dit
niet alleen : cok een gansch museum van oud- en mnl., oud- en
mfra. en latijnsche teksten die, om zoo te zeggen, heelemaal
buiten de literaire schrijf- en spreekwijzen gestaan hebben, en
waarvan het meeste getal in geene woordenboeken van oudere
taal voorkomen. Men zie slechts de drie verschenen deelen der
Toponomie van westelijk Vlaanderen, enz. om te oordeelen over
den reeds aangebrachten voorraad !
Van eerstafaan zal de tononvmist bij elke aangeteekende
plaatsbenaming ook steeds bedacht zijn on de loop- en familienamen, die ern-) ede in verband staan. Zoo wordt wetenschappelijke etymologie in dat y ak der woordkennis op vasten bodem gevestigd en gaat er vaak een licht dat sllerhande
verkl aring en van voorheen als nevelen doet verzwinden. Maar
dat dnel hPr&kt men eerst als men rijkelijk uit de oudere bronnen 7a1 genut hebben.
Een verzamelaar hoede zich wel van namen te willen verbPteren on eio-en band. In creval van twiifel omtrent de schriifwijze, stelle hij een * nevens zulke namen; en is eene bena-
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ming ontegenzeggelijk foutief of zinledig, dan stelle hij eveneens een *, met de echte vermoedelijke graphie tusschen teksthaken ernevens. Bijvoorbeeid : *doop 1. 1. dorP j; *krekebeek
[1. kerkebeek], enz.
*
**

Welke zijn nu de moderne bronnen voor het aanleggen
eener verzameimg piaatsnamen? Door moderne verstaan wij,
zoowel voor Belgie ass voor Frankrijk en N ederland, de ambteiiike en andere bescneiden, die van omstreeks het jaar 1600
tot op onze dagen tot stand zijn gekomen. Wat van voor dien
tijd is, behoort tot de oudere bronnen.
Ziehier nu de voornaamste dier moderne bronnen, naar
volgorde van tijd :
1 0 1 De registers der door de fransche Republiek aangeslagen domeingoederen en de ciaarbij behoorende akten van verkooping;
2°) De advertentien van veilingen, verpachtingen en aanbestedingen, die in de nieuwsbladen voorkomen van circa 1800
tot op heden;
3") De Liggers der openbare wegen, door de nederlandsche
regeering opgemaakt in de jaren 180 en daaraanvolgende; en
verder de verzameling der Liggers van wegen en voetpaden,
die steeds herzien en aangevuld werden tot heden toe ;
4°) De Kadasterplans van elke gemeente ;
5°). De provinciale kaart, door den Waterstaat uitgegeven
in 1820;
6°) De Naamlijst cler Gemeenten en Gehuchten uitgegeven
in 1826;
7°) De Atlassen der Buurtwegen van Belgie, vervaardigd
van 1841 tot 1848;
8°) De kaart van geheel Belgie, uitgegeven door het geo
graphisch Instituut van Vander ; Meulen
9°) De militaire Kaart van Belgie, op schaal van 1/20,000°,
bekend als « Carte du depot de la Guerre »;
10°) De laatstgemaakte kaarten van Provincien, Gemeenten, Pol d ers of Wateringen•
11° De Atlassen der onbevaarbare en onbeviotbare waterloopen, en vooral de Beschrijvende tafels, die daaraan toegevoegd werden, ter uitvoering van de wet van 7 Mei 1877;
19°) De onvaven van de Zezels der Gemeenten;
13°) De namen der Gemeenten, zooals die vepeld werden
in de koninklijke besluiten, waardoor, van in 1846 tot in 1910,
de tien iaarlijksch e volkstellin 0:Pn Qerevel d werden:
14°) De geschiedenissen of monographien der steden en gemeenten;
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15°) De Kiezersliisten der gemeenten;
16°) De Reisgidsen van Spoor- en Buurtspoorwegen;
Eindelijk, 17°). De Lijst, zooals wij onze eigene verzameling genoemd hebben, waarin alle soorten van toponiemen ter
plaats opgeteekend werden.
**

Laat ons nu die zeventien bronnen van inlichting van naderbij beschouwen, en enkel2 aanmerkingen maken over hetgeen zij kunnen opleveren, over hunne waarde en hunne vertrouwbaarheid voor den Toponymist.
*

**

De Registers der Domeingoederen. — De registers der genationaliseerde eigendommen, die door de fransche Republiek,
en ook nog tijdens het eerste keizerrijk, in openbare veiling
gesteld werden, zijn op vele plaatsen door fransche beambten
opgesteld geweest. Het moet dus niemand verwonderen, zoo
de plaatsnamen daarin vaak zeer gebrekkig neergeschreven
werden. Nu eens stOot men op letterfouten als c voor e; o voor
a; 1 voor t of s, enz., om dan weer volslagen onverstaanbare graphien te ontmoeten, die slechts bij het inzien van andere documenten goed te maken zijn. Veel werd ook door de fransche
agenten ter plaats op het gehoor af, in schrift gebracht : zoo
lazen wij in die registers : Pas-de-Poule voor PaddePoele ;
l'Amour voor de Moere, en andere rariteiten meer.
Aan een anderen kant zijn er de plaatsbeschrijvingen nauwkeurig genoeg om het identificeeren der toponiemen gemakkelijk to maken.
**
De Advertentien. — De dag- en weekbladen zal men nalezen van aan den dageraad van het nieuw regiem ( ± 1790) tot
op heden, om, uit de daar opgenomen advertentien, plaats-,
land-, hofstede- en menigvuldige andere namen op te teekenen,
die zullen aansluiten bij de reeksen der overige moderne benamingen. Sommige toponiemen werden nooit elders dan in de
aankondigingen van veilingen of verpachtingen geboekt en
meermaals ook topographisch omschreven. Deze rijke bron verwaarloozen, zou gelijkstaan met eene gewilde gaping in den
loop der . namenontwikkeling teweeg te brengen.
De verzamelaar zal in de nieuwsbladen van + 1795 tot
1820 een overgroot e-etal Dlasts- en lam-lila-men aantreffen, die
later, wanneer het Kadaster alom in gebruik kwam, niet meer
zullen voorkomen, daar men in de advertentien al meer en meer
naar de nummers der perceelen verwiist.
De plaatsnamen, die men nit nieuwsbladen en aanplakbrieven te lichten heeft, werden meestal naar behooren gespeld.
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Reden daarvan is, dat schier al die namen door notarissen en
staatsbeambten doorgaans uit oudere titelen van eigendom voor
net opstellen hunner advertentièn nageschreven werden. Men
snag de advertentien oprecht tot de goede bronnen rekenen,
terwijl de opgaven van groote landkaarten, zoowel oude als
hedendaagsche, veeleer als minderwaardig verdienen betiteld te
worden.
*•*De Liggers der oPenbare Wegen

zijn zonder meer vertrouwbaar en leveren materiaal van goed genalte.
**
•
i-let Kadaster. — In elke gemeente des Rijks bestaat er

eene vollectige kaart van het Kadaster, in een of meer bladen,
waarop niet alleen al de perceeien gronds aangeduid staan,
maar tevens ook de steen- en aardewegen, de waterloopen of
rivieren en andere geograptuscne mizonderneden meer. Die
kaart geeit ook de namen van enkele boerderijen op, die voor
den toponymist van beduiden zijn.
Eigenschappen van de Kadastrale kaarten zijn, o. m., dat
de daarop voorkomende namen nu eens op het gehoor neergeschreven werden en dan weer nit oudere plaatselijke landkaarten, liggers of landboeken overgenomen werden. Alzoo komt
het wel eens voor, dat het Kadaster der XIX' eeuw namen
opteekende, die van overlang in onbruik waren geraakt. Doch,
het zal nooit zeer moeilijk vallen een niet meer gangbaren
naam op het zicht van andere kaarten of oorkonden te controleeren.
**
De provinciale Kaart van den Waterstaat. — In 1820 werd
voor al de provincien van Nederland, door de zorg van den
Waterstaat, eene vrij omstandige kaart opgemaakt. De aanduidingen zijn er nauwkeurig. De daarin voorkomende plaatsnamen zijn echter voor een goed deel gevolgd naar die der
fransche kaart van Maillart, die in 't jaar 1800 te Vilvoorden
verscheen.
Dezelfde schrijffouten ziet men in beide.
**
•
De Officieele spelling der Gemeetenamen. — Met onder-

steuning van het Staatsbestuur werd, in 1826, eene « Alphabetische Naamlijst der Gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het Koningrijk der Nederlanden, enz. »
uitgegeven. Deze lijst was opgemaakt door J. J. Gosselin, adjunct-commies bij het Departement van Oorlog. De belgische
gemeentenamen werden daarin blijkbaar behandeld naar de op-
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gaven van lijsten en kaarten van tijdens het fransch bewind.
Zoo fleet er lull Brugge) ook 3ainte-Lrotx, 6t-jacoos-A.apeiie tevens 6t-Jacques-Lapeile, ter mil bij ^Stuts aan
geen i i .t.ciuse gectacht wend. Anaere namen als
te rollinchove, en M oëres staan alleen in het fransch. Bi;
Espieres wordt naar w 3pirre verwezen en bij hetchin naar
*tiaikin; St-Denis vermist naar *G-enois.
De spelling der gemeentenamen werd, in Belgie, zoomin
als in Nederland en krankriik, ooit door wetten of besluiten
bepaald geregeld. Evenmin de persoons- of familienamen.
Steeds werd van officieele zijde de spelling gevolgd, die op het
zegel der gemeente staat, otwel in de geschreven oorkonden
van elk gemeentebestuur gebezigd wordt. Het is ook eene vaste
gewoonte den naamvorm te volgen, die tijdens de tienjarige
volkstelling in de gemeente gebruikelijk was. Alle pogingen
tot het vaststellen of het herzien van de spelling der gemeentenamen hebben tot dusverre schipbreuk geleden, en aan de
voorstellen door de Commissie der Plaatsnamen (i), in ileigie
in 1903 bij de Regeering ingediend, is nooit eenig gevolg kunnen gegeven worden.
*

**

De Atiassen der Beturtwegen. — In uitvoering der wet
van 10 April 1841 werd er, voor elke gemeente van Belgie,
een Atlas der Buurtwegen gemaakt. Deze atlas bestaat : 1° uit
een algemeen plan der gemeente, op schaal van 1/10,000 ;
uit verscheidene uitgewerkte . plans van alle wegen en voetpaden ; uit eene omstandige beschrijving dier wegen, nit
lijsten van de perceelen gronds, die aan de wegen palen, en
uit de namen der aangelande eigenaars. Een exemplaar van
dien Atlas is berustend in elke gemeente, in het provinciaal
bestuur en in het Departement van Binnenlandsche Zaken, alwaar het steeds door elken belanghebbende mag geraadpleegd
worden. De kaarten in dezen Atlas vervat, zijn vergrootingen
van de kadasterkaart, op schaal van 1/2500, en zij vertoonen,
met de aanpalende perceelen lands, al de openbare wegen en
paden, die in de gemeente bestaan. Evenals op de kadaszerkaart, ontmoet men er de r amen van huizen, kasteelen, herbergen, boerderijen, kapellen, groote boomen, kruisbeelden en
wat al meer, elk op het perceel waar die bestaan. De namen
werden er nauwkeuriger opgeschreven dan voor de kadasterkaart het geval was. Maar die wegeniskaarten zijn op verre na
niet het belangrijkste bestanddeel van den Atlas. De tafel der
gemeenschaps- of verkeerswegen geeft immers al de benamin(1) Deze Commissie werd aangesteld door Koninklijk besluit van
10 Mei 1886
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gen op, onder welke die soort van wegen bij het publiek be
kend staan, tevens met de de vermelding van de plek waar de
weg begint en van die, waar hij ten einde loopt. Zoo is dit
weer een element dat voor de beteekenis der wegennamen niet
van waarde ontbloot is. Daarbij wordt weleens eene bijzonderheid van topographischen aard ten beste gegeven. Ook de familienamen der aanpalende eigenaars en landgebruikers, waarvan
de volledige lijst den Atlas Lesluit, zeggen soms !neer dan uit
de spitsvondigste etymologie te halen is. Weliswaar mag, hoewel in mindere mate dan voor het Kadaster, niet voorbijgezien
worden, dat de Atlas der Buurtwegen doorgaans niet door lieden uit de gemeente zelf of uit de meest bijgelegen stad werd
opgemaakt, en dat zekere plaats- en straatnamen aleens verkeerd gespeld werden of de verdenking van onjuistheid niet
ontgaan. Doch ook ddartegen is remedie : de vaststelling ter
plaats en andere middelen van onderzoek geven steeds de ge wenschte uitkomst.
Om de groote waarde van de Atlassen der Buurtwegen te
leeren schatten, in 't opzicht van de menigvuldigheid der toponymische gegevens, die erin voorkomen, zullen wij een paar
oogenblikken wijden aan berekeningen, die wij overigens uit
onze eigene namenverzameling putten. In West-Vlaanderen is
het minste getal straten en wegen in eene kleine buitengemeente op 7 of 8 te ramen, terwiji het in grootere gemeeaten wei•
eens de 200 benadert. Uit den Atlas eener buitengeme-tne van
middelbaren omvang konden wij aldus 188 toponiemen aanteekenen, die niet alle tot de wegenisnamen, maar tot die van
beken en grachten, hofsteden en herbergen, kapellen, molens,
bruggen, duikers, enz. behoorden. Het volgende staaltje is welsprekend :
54 namen van straten, wegen en voetpaden;
7 —
van beken of waterloopen;
2
van poelen en vijvers;
12
van hofsteden, huizen en kasteelen;
4
van kapellen;
2
van vermaarde oude boomen;
3
van molens;
6
van wijken en plaatsen;
8
van partijen land;
2
van bosschen;
3
van meerschen of moerassen;
12
van dammen, bruggen en duikers.
188 Toponiemen.
Daarbij kwamen nog 12 familienamen in aanmerking, die
met de hoogervermelde toponiemen in verband stonden.
**
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Voor de uitgestrekte gemeente Maldeghem waren de uitslagen als volgt :
122 Wegen en voetpaden,
56 Waterloopen,
99 Andere namen.
Samen 277 Toponiemen.
Eene haast even uitgestrekte gemeente is Langemarck,
die in plaatsnamen echter niet zoo rijk is gebleken :
101 straten, wegen en %oetpaden;
30 wijken, gehuchten en groote landerijen;
16 hofsteden, huizen, enz.;
5 waterloopen;
29 bruggen, pieten, enz.;
1 merkwaardige oude boom;
9 molens;
4 bosschen.
195 Toponiemen.
De overige buitengemeenten met den grootsten territorialen omvang van het door ons behandelde gebied, in West.. en
Oost-Vlaanderen, zijn : Langemarck, Maldeghem, Hooglede en
Staden; de minste zijn : Zoutenaye, Houcke, Gits en Coolkerke.
De kleinste gemeente van West-Vlaanderen is het aloude
Zoutenaye. Het telt echter in zijn Atlas :
4 wegen;
5 waterloopen;
1 anderen plaatsnaam,
samen dus : 10 toponiemen.
De Atlassen der overige gemeenten van Oost- en WestVlaanderen leveren een gemiddeld getal van 70 namen, hetgeen ons alzoo, voor 265 gemeenten, op zijn minst 18,550 toponiemen aan de hand doet.
De Staten der Buurtwegen van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zijn vrij laconisch, zoodat het getal toponiemen (haast
uitsluitend namen van wegen en paden) in 't geheel maar 556
bedraagt.
*
**
De Kaart van Vander Maelen. — De kaart, die door het

Institut geographiaue van Vander Maelen rond 1850 in het
licht gegeven werd, is door den band, voor de vermelding van
tononiemen, beter dan die van het belvisch Institut cartographiaue. Altoos is er het aantal benamingen veel grooter en
dnorgaans juister. On de aan gedvide licnring der ongenoemde
plaatsen mag men zich verlaten. De spelling laat hier en daar
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te wenschen over : a voor o, o voor v of u, enz., komt men
daar tegen.
*
**

De Militaire kaart van Belgie. — Haalt het de « Carte du
depot de la Guerre » in topografische juistheid bij de meeste
andere groote kaarten, toch blijft zij voor de namenvermeldingen vrijwel ten achter. In het Instituut is die tekortkoming dan
ook van over lang gevoeld geworden, en hever dan dat prachtige werk maar steeds of te keuren in een bepaald opzicht,
hebben wij, bij gelegenheid van het vervaardigen der provincials Kaart van West-Vlaanderen, het genoegen gesmaakt in
1902, met den H. Major Deserrano in overleg te treden om
veel misslagen en onvolledige opgaven te verbeteren. Fouten
in het overschrijven van namen zijn ook in deze kaarten binnengeslopen. Ze gelijken op die, welke in de kaarten van Van
der Maelen werden aangestipt.

**
De jongere Kaarten. — De kaarteh van Provincien, ge-

meenten, polders, wateringen, enz., die na de atlassen van Van
der Maelen en van de Buurtwegen opgemaakt werden, dragen
bijna alle de kenteekens van omwerkingen en verbeteringen
aan de vroegere kaarten toegebracht, door bevoegde manners
en besturen. Zoo kunnen de kaarten van polders en wateringen,
sedert omstreeks 1865 vervaardigd, veilig gevolgd worden.
De kaarten, hetzij hedendaagsche of van ouderen datum,
verwaarloozen te excerpeeren zou uitloopen op het verwerpen
van een controle-middel van het beste gehalte : daar toch vindt
men de juiste plek aanwezen, waar een toponiem bestaat en
waar, mocht er ook twijfel opkomen, verdere nasporingen, tey ens van historischen of archeologischen aard, zullen te verrichten zijn. Het is ons immers wel Bens voorgekomen, dat het
punt of teeken van aanduiding op de kaart op zekeren afstand
was gesteld van de rechte plek waar het toponiem op spreekt.
Een bezoek ter plaats is daarom nog niet altijd een vereischte,
wijl het nagaan van andere of oudere kaarten, als bijvoorbeeld
die uit oude Landboeken, ‘-oldoende kan geacht worden. Op
deze schijnbaar kleine bijzonderheid dringen wij vooral aan,
met het oog op de latere namenverklaring. Een dal in de plaats
van het daaraanpalende hoogland; een kouterland in stede van
een lichthellend viak, eene kapel voor een molen misteekend,
kunnen trouwens op eene kaart het stipje dragen waar de
plaatsnaam niet toe behoort. Vandaar weer oorzaken van vergissingen.
***
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De Atlassen der Waterloopen. — Om de wet van 7 Mei
1877 op de onbevaarbare en onbevlotbare waterloopen in toepassing te brengen, werd, voor elKe gemeente des lands, voorgeschreven een Aanwijzingsstaat en eene Beschrijvende Tafel
op te stollen. Niet enkel de namen der waterloopen, die op den
Aanwijzingsstaat voorkomen, maar ook al degene, die in de
Beschrijvende Tafel opgenonien werden, behooren door den toponyrnist opgezameld te worden. Beide oorkonden geven imTilers niet steeds dezelfde namen op : de Aanwijzingsstaat vernieldt nagenoeg alle in de gemeente bestaande waterloopen,
terwij1 de Beschrijvende Tafel slechts dezulke beschrijft, die
werkelijk door de wet van 7 Mei 1877 moeten beheerd worden.
Voor het controleeren dier namen komen de Atlassen der Buurtwegen zeer te stade, alsmede de lijsten van waterloopen, die
in 1842 door de arrondissements-commissarissen in elke provincie van Belgie hij de Regeering ingeleverd werden.
*
**
Geschiedenissen en MonograPhien. — De geschiedenissen

en monographien der steden en gemeenten, die sedert ruim eene
halve eeuw van hier in het licht gegeven werden, mogen de
aandacht der verzamelaars niet ontgaan.
*
**
Evenmin de Reisboekjes van Spoor- en Buurtspoorwegen,

die nieuwontstane localiteiten of min bekende oorden bij name
vermelden.
*

**

De Kiezerslijsten, die men in iedere gemeente ter inzage
bekomen kan, behelzen ook de namen van meestal nieuwe wijken, straten of andere geographische aanduidingen, die veelal
in andere oorkonden niet voorkomen.

**
De zoogenaamde Lijst. — Evenals men in de stall den
naam van slechts enkele huizen meer kent, zoo staan de namen
van stukken land en veel andere dingen op eene buitengemeente maar bekend bij den boer, die ze in gebruik heeft en bij
enkele zijner knechts. Het publiek van den buiten kent al weinig meer dan de namen van eenige groote landerijen. Bij het
opmaken ter plaats van de zoogenaamde Lijst of eigen enquete, die meest de namen van landen, gronden, hofsteden, huizen en kasteelen, vijvers en poelen, duinen en heuvels bedoelt,
zal de toponymist steeds met omzichtigheid moeten te werk
gap. De huitenlieden, bij welke hij zich te hevragen heeft,

— 630 —
toonen zich dikwijls wantrouwend of gebaren niet te kunnen
begrijpen wat er verlangd wordt; commigen deinzen niet voor
grove bejegening terug; anderen halen zelfs leugens uit. De
shmsten op hunne manier zullen juiste inlichtingen verschaffen, waarvan zij verwachten dat ze hun mededinger of vijandigen nabuur schade of eene nieuwe belasting kunnen berokkenen. Dit hebben wij menigen keer ondervonden, — niet in
Vlaanderen alleen... Maar het correctief voor die verdachte bescheiden ligt in de navraag bij andere personen in dezelfde
gemeente of wijk, zonder nog te spreken van het raadplegen
van geschreven oorkonden (vooral de Atlassen der Buurtwegen), die meest altijd afdoende bescheid zullen leveren.
**
Over de oudere bronnen voor ToPonymie spreken wij
verder.
II
DE OUDERE BRONNEN VOOR TOPONYMIE

Reeds hebben wij de voornaamste hedendaagsche oorkonden en verzamelingen opgegeven, waaruit een groote voorraad
toponiemen kan gelicht worden.
Thans willen wij op eenige der voornaamste oudere bronnen wijzen, die met vrucht door toponymisten te raadplegen
zijn.

***

Tijdschriften, waarin plaatsnamen behandeld werden, zullen den beoefenaren wel genoegzaam bekend zijn om ze hier,
zoomin als oudere en nieuwere gedrukte boeken met oorl:ondenverzamelingen, of monographien van steden en dorpen,
waarin oude toponiemen opgesomd werden, te moeten leeren
kennen. Het zal volstaan met naar de Bibliographie te verwij zen .

***

Niet zoo is het gelegen met de handschriftelijke bescheiden, die veelal maar door weinigen gekend zijn. Dezulke nemen wij tot onderwerp dezer verhandeling. Vele oorkonden zullen de bearbeiders van plaatsnamen zelf wel onder handen
krijgen, zonder voorafgaande aanwijzing. Wie zoekt, vindt immers !

***

I. — Diploma's en Charters, en tezelfdertijd de Cartularia, die zoo talrijk in het Rijksarchief, het Staatsarchief in
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de hoofdplaats van elke Provincie, in de Archieven van steden
en gemeenten, abdijen en kloosters, kerken en hospitalen, voorhanden zijn, of alreeds in druk verschenen. Deze primordiale
bron is wel eene der voornaamste, die men vinden kan, ingenen het toch in charters en diploma's is, dat de oudste vermeldingen der rlaatsnamen voorkomen. Wij noemen deze documenten tegelijk met de Cartularia van lateren tijd, waarin
ze overgeschreven werden, omdat een Toponymist die beide
bronnen dan ook steeds tegelijkertijd zal moeten raadplegen.
Het gaat immers niet aan, zich tot het Cartularium te beperken, wij1 haast al de samenstellers van Cartularia de toponiemen in verjongde spelling, ja vaak in foutieven vorm, overgebracht hebben. Waar de oorspronkelijke charters niet meer bestaan, is men wel genoodzaakt zich met het Cartularium te
vergenoegen, — doch steeds met critisch oordeel. Waar men,
in schrift van de XIV' of Xr eeuw, een tekst van de IX' of
XI' eeuw aantreft, waarin een toponiem in verjongde of daarvan verdachte spelling voorkornt, als bijv. : 6-reveninguis
(a° 1185) voor Gravelinghe, dan is het den verzamelaar een
plicht het den lezer bekend te waken, omdat de geschiedenis
der spellingsstelsels ermee gemoeid is. Eene origineele oorkonde zal weleens een zelfde toponiem op drie, vier wijzen spellen. De verzamelaar mag geen enkelen dier vormen voorbijzien:
ze hebben trouwens alle hunne waarde en voor de taalgeschiedenis, en voor de klankleer, zelfs al waren ze zienlijk foutief.
Bij het gebruiken van latere afschriften van oude charters, zelfs
al waren die ook behoorlijk gevidimeerd, denke men steeds op
het verschijnsel der verjonging ; trouwens het vidimus geldt enkel tekst en inhoud van een stuk, — nooit zijne spelling. Wanneer een Cartularium in den loop der tijden meer dan eens vernieuwd en hijgehouden, en in onze eeuw door den druk tot gemeengoed gemaakt werd, zal men in die verschillende teksten
allerhande schrijfwijzen voor een zelfden plaatsnaam ontmoeten.
Zelfs zal eene heruitgave van een vroeger gedrukt Cartularium
varian ten opleveren, die te wij ten zijn aan verbeteringen of
aanvullingen vanwege de uitgevers of bewerkers, die gemeend
hebben critisch te moeten handelen. Geene enkele dier varianten mag over het hoofd gezien worden; want afschrijver, bewerker en uitgever konden zich vergissen, of ook wel eens een
niet vermeld exemplaar van een Cartularium geraadpleegd hebben. Dit ondervonden wij zelf met de Cartularia van S. Bertin
te Sint-Omaars, S. Bertin te Poperinghe, S. Pieters te Gent
en nog andere.

***

II. — Eene twee& bron van belang is de verzameling van
rente-, cijns- en pachtboeken of dito rollen van allerhande open-
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bare instellingen. Hier komt men vooral namen van stukken
land, hofsteden, kasteelen, beken en waterloopen tegen, die
een rijkdom van toponymische gegevens niet alleen, maar ook
voor een scherpzinnig onderzoeker, tal van historische bijzonderheden aan de hand kunnen doen. Voor het opzamelen van
Persoonsnamen zijn ze, naast de Landboeken of Terriers, de
rijkste mijn. Zelden, zal men daar op fouten of verkeerde lezingen stuiten, om de zeer eenvoudige reden, dat gezegde rollen
of boeken opgemaakt werden door de rechtstreeksche belanghebbenden, die zoowel de opgenoemde plaatsen als de daarbij
betrokken pachters of lastengelders kenden. Voor ons
Woordenboek hebben wij er in menigte uitgepluisd. Als typen
van rentelijsten mogen bier de volgende vermeld worden
1 0 het zoogenaamde Terrier de Beaulieu, van 1286;
2' de Rol van Eversam, van ± 1300;
30 de Rol van dezelfde abdij, van het jaar 1400.
4° het Cueilloir van Bettvrequen. 1491.
**
III. — Rekeningen van steden, gemeenten, heerlijkheden,
kerken, abdijen, hospitalen, armendisschen en instellingen van
den meest verschillenden aard, zijn ook bronnen van het beste
gehalte. De Persoonsnamen krielen er, en op elke bladzijde
vindt men woonplaatsen vermeld, die haast allemaal toponiemen zijn. Evenals in cijns- en renteboeken wemelt het daar van
historisch kleingoed, dat vaak met de Toponiemen nauw verband houdt. Ook oude gebruiken vindt men daar aangestipt,
die wel eons de verklaring van Plaatsnamen in zich besluiten,
en in elk geval den folklorist ten goede komen.
**

IV. — De Landboeken of Terriers, dit zijn de Kadasters
van voorheen, geven nauwgezet al de bijzonderheden op, Welke

een domein, eene boerderij, een stuls land, een Bosch of een
grasland kenmerken : de benaming vooreerst, dan de inhoudsgrootte, de ligging, de soort van grond, de grenspalen, de namen van eigenaars en gebruikers, en wat al niet somwijlen !
Daar leert men eerst de geographische benamingen in hun wezen kennen en verstaan ! Daar ziet men vaak bijderooge op de
mooi gekleurde kaarten, hoe de plaatsen er eigenlijk uit zagen;
vijvers en poelen, bosschages, huizen, kapellen, groote en oude
boomen, wier namen reeds uit de Atlassen der Buurtwegen
aangeteekend werden, staan ons daar v6Or ue °oven getooverd
in de gedaanten en met de omgeving, die ze hadden toen het
Landboek opgesteld werd. Dat is interne geschiedenis van het
Neste slag, zonder nog to gewagen van het vele onvoorziene,
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dat er ons allerwegen verrassen komt. De studie der Landboeken, vooral die der XVIP en xviir eeuwen, zal den jongen
Toponymist, die zijne geboortestreek behandelt, voor zijn levensciagen eene gLnoegenjke herinnering verschaffen. Die oude
boeken zijn vol van eene eigenaardige poezij, die men slechts
na grondige kennismaking genieten kan. Evenals voor den
Jurist, wien de studie van het Recht eerst een bar uitzicht vertoont, zal diezelfde studie later en tot in hooge levensjaren een
altijd smakend genot geven. In en om die oude beschrijvingen
van landen en woningen zweeft als het ware de ziel van het
geheele y olk, dat eeuwin-eeuwuit op die plaatsen leefde en voorbijgetogen is, en die den aandachtigen zoeker van op onze tijden
genoegen, arbeidslust en een niet te versmaden erfgoed van
kennis zal verschaffen.
Landboeken zijn er van vele soorten, en zij dragen onderscheidene benamingen, die hun bijzonder kenmerk laten nitschijnen. De gewone Landboeken, ook Liggers, SlaPers en Terriers geheeten, zijn het volledigst naar inhoud en beschrijvingen. zij waren eertijds wat het Kadaster op heden is, — min
de aanschouwelijkheid ! De OmmelooPers en Assignanientboeken zijn door den band beknopter, en de Prijsboeken, ofschoon
zij wel omstandige beschrijvingen behelzen, doelen meest op
de inhoudsmaat en de schatting der te betalen landcijnzen en
andere belastingen. Alle behooren echter tot eene omvangrijke
groep, die voor de oudere Toponymie de waarde heeft van de
huidige Atlassen van Buurtwegen en Waterloopen.
In al die oude Kadasters ziet men de toponiemen, met
het verloop van de jaren, al3 het war aan eerie voordurende
metamorphose onderworpen : de oudste Landboeken toonen ons
clan ook de oudste woordgedaanten, die in jongere beschrijvingen steeds de hedendaagsche vormen naderbij komen, tot dat
wij ze, in geschrevene of gedrukte oorkonden van onzen tijd,
in hunne jongste inkleeding zullen wederontmoeten.
Er zijn Landboeken, die tegelijkertijd als renteboek en
Cartularium gediend hebben. Dat zijn er vooral van kloosters
en kerken. Daarin komen allerhande pachtbesprekken en berekeningen voor. Wie aan cultuurhistorie of aan economische ge•
schiedenis doet, mag deze bron niet over het hoofd zien. Vaak
wordt in zulke boeken de beschriiving der landbezittingen
twee, ja driemaal, op verschillende datums, herhaald en gewijzicrd. Al deze opvolgende beschrijvingen zal een nauwgezet
Toponymist excerpeeren en zich doorgaans in een rijkdom van
teksten, met nog wat historische bijzonderheden op den koop
toe, kunnen verheugen.
Landboeken bevatten soms marginale aanteekeningen rakende den aard of de veranderin gen der landeriien. Het is alzoo
dat men leert verstaan hoe een loo van moerassig meerschland
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tot een tailliebosch of kreupelhout en ten slotte tot zaailand
verwandelt; hoe een gewezen vijver of wouwer mettertijd een
vorte vijver, wat later een moortel en nog later een meersch
wordt; hoe de naam van een voormalig Bosch is blijven voortleven om het stuk mager akkerland, waarin het veranderd
werd, aan te duiden; zoo verneemt men dat eene landerij, thans
nog het kloosterland geheeten, eertijds metterdaad aan een
klooster heeft toebehoord. En bij slot van rekening leert men
met de toponiemen omzichtiger te werk gaan dan tot heden
gedaan werd. En het weze ons hier veroorloofd in 't voorbijgaan op te merken, dat de studie der plaatsnamen in de oude
Land- en Cijnsboeken mettertijd veel vermeend keltisch en nog
verbazend veel meer gefabriceerd latijn naar de rommelkamer
zal doen verhuizen, tegelijk met een vloed van naamverklaringen, die al te veel op de taal onzer tijdgenooten steunen.
In zekere I,andboeken neemt men ook waar, hoe de spelling
der plaatsnamen weifelt. Curtrycke en Cortryck; Thielt nevens
den Tieltwech en de « proch,ye van Thyelt » troffen wij aldus
op eene en dezelfde bladzijde aan. Deze varianten mag men,
bij het excerpeeren, niet laten ontglippen, daar ze juist om
hunne weifeling voor de geschiedenis der spellingsstelsels veel
belang opleveren en ons op bet spoor van bepaalde scholen kunnen brengen. Het waren immers eerst de scribenten in de kanselarijen, vervolgens de schoolmeesters, later de voorname boekdrukkers en ten slotte de letterkundigen, die de spelling regelden.
Het ware zich vergissen, moest men denken, dat de toponiemen eener landstreek of gemeente alleen in de Landboeken
en andere documenten dier plaatsen te vinden zijn. Veeltijds
komen nog ongekende Plaatsnamen te voorschijn in Land- en
Renteboeken van verafgelegen plaatsen. De bezittingen van
kloosters en kerken, van bijzondere personen ook, lagen allerwege versnreid, zelfs tot buiten het land ! Zoo zewa gen stnkken uit Montreuil-sur-Mer van landen en tienden te Ardoye
in West-Vlaanderen; deze van Marquette bij Rijsel noemen
hunne landerijen te Lapscheure en in Zeeuwsch-Vlaanderen,
en vice-versa. In de Landboeken van de abdij der Duin en
spreekt men van eigendominen in Zuid-Beveland, en die der
abdij van St-Bertin te Sint-Ornaars besoliriiT ,Pn eivendornmen
uit het bisdorn van Keulen en andere die in Engeland gelegen
zij n .

***
V. — Ware het om cacographie te doen, dan zouden de
kaarten van landen en groote Q-ewesten voorzeker den priis wegdrazen. Noch de cartograaf Van der Beke, van Cent (1539),
noch Mercator, Ortelius, Hondius, Pourbus, Bleau en San-
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derus, Frickx en Ferraris hebben ons weinig betrouwbaar materiaat kunnen versenalien.. Li) treden voor ons maar op ais getuigen, cue min or 'lieu- juist de aatums van het bestaan uer
topographische dmgen vermelden, zonder die dingen zelven in
hun wetensoezit only at te neoDen.
Reeds in de X Vill e eeuw werden daarover klachten geuit. In 1769 schreef Graaf de Neny, bij gelegenheid van het ontwerp van kaart door J. de IA 'erraris : « ... ii conviendra de veiller attentivement a ce que les noms des lieux soient bien rendus. 11 y a, a cet egarci, des fautes impardonnabies dans toutes les cartes redigees par les irangais. » Toch gebeurde het
weer in de kaart van Ferraris zoowel als in de oudere. Graaf
Jozef de Ferraris was geboortig van Luneville (1746-1814) en
zijne helpers waren ook alien vreemd aan de vlaamsche gewesten; enkelen zelfs waren buitenlanders.
Gelukkiglijk geven al die kaarten weinig meer te zien dan
de namen van steden en dorpen; somwijlen komt er wel een gehucht, een polder of een watergang op voor; doch steeds met
de fouten en misschrijvingen, die oprecht gesproken bezwaarhik moesten te ontwijken zijn, ingezien de opstellers toch niet
met al de opgenoemde plaatsen konden vertrouwd zijn, en dat
het overbrengen hunner aanteekeningen op koper, en later op
steen, noodwendig de orthographie moesten kwetsen.
Kaarten van later nog dan de evengenoemde, als die van
Doue, Cassini, lVlaillart en anderen, lijden aan hetzelfde euvel,
dat nog steeds voortkankerd2 in de uitgaven van den Waterstaat, van Bogaert, Van der Maelen, Popp, het Institut cartographique de Belgique, de kaart van den franschen Etat-major en zoo menige andere, die echter als topografische bescheiden van onbetwistbare waarde zijn.
Anders is het gelegen met de kaarten en plans, waarover
wij verder te spreken hebben.
*

**

VI. — Verscholen plaatsnamen verraden weleens hun bestaan in Persoons- en Farnilienamen uit verleden eeuwen. Bij

het opzamelen van plaatsnamen moeten ook steeds uit een
zelfde archief, de Persoons- en Familienanien in o‘.,rt-eiscliouw
genonien worden. Doedin wijst ons op den DoedinsPolder; en
de VagevuursPolder herinnert ons, omgekeerd, aan het oude
geslacht Van den Vagheviere, enz. Zoo leerden wij eene familie Van der Vriese kennen, die op haar land verschillende
vriezen in gebruik 'field om er ganzen in te kweeken. De familie de Picquendale bracht ons op het spoor van het oude leengoed Pikendale, dat in de gemeente Merck-Saint-Lievin gelegen is. Het geslacht de Ghelcke zou men in Vlaanderen te
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vergeefs naar een gekend oord pogen terug te wijzen; want de
eeuwenoude boerderij van ci heicKe ligt te _Marquise, in het
land van Calais, en net marmer Gat in de buurt uit den bane
de Ghetque gesneden wordt, hoort men door de kenners waardeeren. r,en. Jan WaePoel naaide zijn naam te Cooiseanip, waar
de Waepoel lag. Deze voorbeelden leeren ons alweer de Gesiachtsnamen ais onmisbaar bij de toencntmg der a opornemen
kennen.
_het ontbreekt dan ook niet, in de openbare archieven, ja
zelfs in vele gedrukte boeken, aan lange lijsten van Persoonsen Familienamen uit vroegere tijden. Dergelijke lijsten zullen
steeds bij elken Toponymist, die reeds eenige ervaring opgedaan heeft, ten zeerste welkom heeten. Men treft ze vooral aan
in de opgaven van lieden, die « ter herevaert » moesten trekkers;
in lijsten van begoede burgers, van geestelijken en kloosterlingen; in de necrologia van abdijen; in de namentafels van gedrukte Cartularia; op de oude zerksteenen (waarvan rijke verzamelingen door den druk bekend geworden zijn); in de poorterijboeken der steden en in de registers van vonnissen door
allerhande gerechtshoven en vierscharen geveld; in doop-,
trouw- en sterfregisters, in de parochiekerken of in de gemeente-archieven bewaard. Bijna de helft der Familienamen staan
in rechtstreeksch verband met de Plaatsnamen.

***
VII. — Oude plaatsbenamingen zal men ook ontmoeten
in Jaarboeken, Kronieken en Dagboeken, soms met vermelding
van de datum's waarop in die plaatsen iets gebeurd zou zijn.
Hier is echter de omzichtigheid het hoogste gebod. Immers,
als de Plaatsnaam slechts vermeld wordt in verband met eene
oude geschiedenis, dan mist het citaat alle historische waarde
in 't opzicht van de Toponymie; maar wordt er eene Plaats
vermeld als bestaande rond den tijd waarop de Jaar- of Dagboekschrijver zijn relaas opstelde, dan krijgt zijne vermelding
de waarde van een bruikbaar citaat.

***
VIII. -- In vele groote archiefverzamelingen, ook wel
tens bij particulieren, worden oude plans en kaarten van leenen
en landgoederen, polders, wateringen, gemeene weiden en velden, aangetroffen. Zij dagteekenen meest nit de xvir en
XVIII' eeuwen, hoewel wij er kennen uit de XVI' eeuw. Zij
zijn doorgaans zeer volledig en rijk aan toponiemen. Deze
kaarten hoort de Toponymist aandachtig te raadplegen, niet
alleen om den wil der aangeteekende plaatsbenamingen, maar
ook in andere opzichten, als bij v. geschiedenis, bouwkun de,

— 637 —

folklore en wat dies meer. Zoo hebben wij een landboek leeren
kennen van de goederen eener kapel, waar de betrokken kapel
en den heelen omtrek in kleuren op eene bijgevoegde kaart afgebeeld staan, zooals ze ten fare 1572 te aanschouwen waren.
Men ziet er het kasteel en den kasteelheer, die met zijne eegade in prachtkleedij op wandel gaat; men ziet er twee onderscheiden herbergen, waar de drinkers op de « bierbanck » zitten en malkaar bescheid doen met steenen kannen, terwijl
boertjes en boerinnetjes een rondedans aitvoeren; men ziet er
de koeien grazen op eene nabijliggende weide, die door geene
haag, maar door een paalwerk omsloten is; men ziet er nog de
modellen van een oud hek en van eene balie . met haren « perreboom »; schapers met hunne « makke » hoeden verderop eene
kudde, terwijl de baljuw of de « preter » van den landheer, iti
't rood gekleed, met zijne kolve op den schouder, vergezeld
van zijn grimmigen hond, een wakend oog op dansers en drinkebroers houdt; want het is juist kermis, en zoowel op den
toren der kapel als uit de vensters van kasteel, herbergen ett
boerderijen, steken vierkante vlaggen uit. En de rood-en-blauwgekleede personnages verlevendigen het landschap op eene wijze, die Teniers' opvattingen zeer nabijkomt. En als men vervolgens het Landboek benuttigt, waar die levendige kleurteekening in voorkoint, ziet men, zoogoed als ter plaats, hoe de
opgenomen en beschreven landstukken er uit zagen. De Cappelle-wed, ten westen van de kapel, spreekt als het ware tot
den toeschouwer; het CaPpelhof staat daar met zijne kanteeltjes
en zijn wal; 't CaPpellebusch ligt verderop en wordt door eene
dichte . groep boompjes afgebeeld. Het handschrift zegt wat de
kaart toont. Neen, het is niet steeds dorheid, die den Topaniemenzoeker uit oude, muffe boeken tegenwaait !
*

**

Ix. — Zelfs is de dorheid niet al te zeer te duchten bij
het raadplegen eener andere oude bron voor Toponiemen. Wij
bedoelen de EPigraPhie, in welke wij alle denkbare soorten van
opschriften van gebouwen, zerksteenen en wat dies meer omvatten. Wij hebben zelf die campagne doorgemaakt en er genoegen aan beleefd. Vele leengoederen en heerlijkheden komen
claar in verband met de namen der afgestorven familien; vele
dorps- en wijknamen treft men daar aan in vormen en spelwijzen, die men, met het oog op de tijdsbepaling, nog niet, ofwel
niet meer, verwachten zou. Voor de plaatselijke uitspraak der
Toponiemen is de EPigraPhie eene waarlijk niet te versmaden
bron. Jammer is 't, in 't voorbijgaan gezegd, dat er voor Nederland op dat gebied haast niets uitgegeven werd, en in Belgie nog zoo weinig, terwijl Frankrijk met reden fier mag zijn
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op gewestelijke verzamelwerken als de EpigraPhie du Pas-deCalais en soortgelijke voor andere fransche departementen.
**
X. — Op het einde der XVI' eeuw en in de eerste helft
der XVII', werd ons maatschappenx leven, en meteen het uitzicht van ons land, in vele gewesten sterk gewijzigd. Door de
verarming van kloosters en kerken, kwam er eene groote verandering in het grondbezit dier instellingen. Wat zij nog aan
heigronden bezaten, werd jaar bij jaar in bosch, meest sparrebosch, of zaailand herschapen; groote bosschen, die men voorstelt als overoud te wezen, zag men toen voor het eerst tot
stand gebracht; poelen en vijvers werden drooggelegd; verlaten
schorren werden tot vruchtoare polders bedijkt; en wat de oorlogen reeds hadden laten verwilderen, werd opnieuw tot bruikbaar akkerland gemaakt.
Een tweede factor is in die tijden werkzaam geweest, namelijk de oorlog. Door de lange jaren, waarin de zuidelijke Nederlanden op oorlogsvoet gestaan hebben, waren links en rechts
verdedigingswerken, wallen, forten, retranchementen gebouwd,
waardoor veel goed land te loor ging en waardoor meer dan
een waterloop gedempt of gewijzigd werd. Vele ingenomen
landen en vatergangen worden dan ook in de latere Landboeken nooit meer genoemd, al is 't ook waar, dat enkele namen
toen overgingen op de nieuwgemaakte werken. Het land, dat
aan de kerk van Sint-Donaas, te Brugge, behoorde, werd «verdolven», zoo men dat noem de, maar zijn naam herleefde welhaast in het Fort Sint-Donaas ; de naam van Lyncke, in het
Westkwartier van Vlaanderen, was al aan 't verduisteren, maar
het Fort de Lynck bewaarde hem tot op onzen tijd.
In de verdere jaren der XVII' eeuw werden in de zuidelijke Nederlanden vele openbare werken uitgevoerd. Kanalen
werden gegraven of verbreed ; rivieren rechtgetrokken of bevaarbaar gemaakt en van sluizen voorzien; maar al deze verbeteringen van algemeen nut hadden echter eene merkelijke
vermindering van weiden en zaailanden voor gevolg, die zoowel bij de nieuwe bedelven, als vroeger bij het aanleggen van
dammen en sterkten, ingenomen werden en aldus nit onze
Toponymie verdwenen.
Men mag het een geluk heeten, dat een waakzaam Toponymist nog steeds inzage krijgen kan van de vele dossiers der
bovengemelde werken, evengoed als van de pa pieren, die de
geschiedenis van al die landveranderingen behelzen. Dssr zal
hij immers de verdwenen plaatsnamen aan de vergetelheid kunnen ontrukken !
*
**
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XI. — Moeten wij pier nog meer bronnen bekend maken?
Wij meenen van neen; want elke archiefkamer kan er opleveren, die wij onder geene bepaalde hoof ding kunnen brengen.
Kerkregisters, die men vooral te benuttigen heeft met het oog
op de Familienamen, de doopnamen, ja de toenamen; Registers
van getuigenverhooren en vonnissen, waar ook plaats- en persoonsnamen bij de vleet genoemd worden; oude notariale acten
en kohieren van landverdeelingen; — die alle zijn bronnen
waar ook wel eens onverhoopt een helder licht uit opgaat, te
meer wijl men in deze laatste soort van bescheiden meer dan
eens landnamen ontmoet, die slechts aan de belanghebbende
erfgen amen, maar niet aan de landmeters of opstellers van Terriers bekend waren.

**
Al werden ook voor de Toponymie eener gemeente of
landstreek geene andere oorkonden dan de hooger vermelde geraadpleegd, nog zou de voorraad te verwerken materiaal groot
genoeg blijken om er eene degelijke studie mee aan te durven,
ja zelfs tot een goed einde te brengen. Zoo zou dan ook meteen voor de plaatselijke geschiedenis, de archeologie, de yolkskunde, de taalwetenschap en de cultuurgeschiedenis een niet
te minachten oogst opgedaan worden.
Mochten onze wenken, N rucht van eene lange ervaring, de
wetenschap ten goede komen
September 1924.
Bij zijne lezing voegde de heer DE FLou de volgende nota :
Onlangs werd te Liverpool, met steun van de British Academy, eerie Society for the survey of english Place-names tot
stand gebracht, onder bet voorzitterschap van Prof. James
Tait en het beheer van Prof A. Mawer, ale zich alreeds verheugen kan in de medewerking van ruim 400 leden.
Van hoogerhand zal de nieuwe Maatschappij mildelijk gesteund worden.
Een vlaming, de heer Odon, K. Schram, bewerkt nu ginder de Plaatsnamen van Norfolk. De methode van werken
komt de onze vrijwel nabij; en uit een onderhoud dat ik onlangs met een werkend lid der Society gehad heb, is gebleken,
dat eene verstandhouding met onze K. Vl. Academie gewenscht
wordt, ten einde, zooveel het verschil van landstreek . en van
taal zulks toelaten, dezelfde grondbeqinselen in acht te nemen
als bij onze Toponymie gevolgd worden.
Gaarne zou de heer secretaris der Society met uwen Die-
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naar in verder overleg treden en steeds met de Vi. Academie
hare uitgaven betreffende de ToPonymie willen ruilen.
De Society heeft nu de twee volgende schriften in het licht
gegeven :
Vol. I. The survey of english Place- Names;
Vol. II. a). Introduction to the survey of english PlaceNames, by A. Mawer and F. M. Stenton ; b). The chief elements used in english Place-Names, by A. Mawer.
Mij dunkt, dat onze Academie, vooral hare leden die aan
Toponymie wenschen te doen, er alle belang bij hebben om
met onze overzeesche buren daaromtrent in betrekking te komen. Hetzelfde kan gezegd worden van de officieele Commissie voor Plaatsnamenstudie in Denemarken.
Gelieve het Bestuur der Academie over dit een en ander
eene beslissing te nemen.
15 Oct. 1924.

HELGI
Een Heldenlied uit de EDDA
Lezing door OMER WATTEZ, werkend lid der Academie.

INLEID1NG.
I.

Het tweede lied van Helgi draagt in de Oudnoorsche verzameling van goden- en heldenliederen, die de Edda wordt
geheeten, den naam « Helgakvidha Hundingsbana », — Helgi
Hoendingdooder.
Dat lied heb ik, naar eigen opvatting, vrij bewerkt in den
stijl der Edda-liederen ; 't is te zeggen in ongelijke, korte strofen met alliteraties of stafrijmen.
Alhoewel in de Edda weinige of geene natuurbeschrijvingen voorkomen, heb ik gemeend die daar te moeten aan toevoegen om bezer de handeling in hare omgeving, — de natuur
te plaatsen.
van het Noorden
Het is this geene vcrtaling, maar eene vrije bewerking.
ik zie in de heele mythologic ‘an het Noorden vooral
natuurbeelden. Men kan ze, zooveel men wil, vergelijken met
de mythologic of de literatuur van Griekenland of elders, het
zijn en het blijven toch beelden nit de natuur van het Noorden.
Zeer geleerde theorieen zijn daarover reeds uiteengezet.
Sophus Bugge, en anderen na hem, hebben het gedaan. (1)
Dat ailes zijn toch maar « hypothesen », zegt Dr. Hugo Gering,
cle Duitsche vertaler en commentator van de Edda.
Maar de poezie bestaat, de Edda-liederen bestaan en
behooren tot de wereldliteratuur.
Het is nu aan alle volkeren gegeven ze te leeren kennen
en te bewonderen.
(( De noordelijke mythologise », zegt H. A. Guerber, « is
grootsch en tragisch (2). Haar voornaamste thema is de voortdurende worsteling van de weldadige natuurkrachten tegen
(1) Sophus Bugge. Studier over de nordiske Gude- or Heltensagns Oprindelse. Christiania 1881-1889. (Studien over het ontstaan der
Noorsche Goden- en heldensagen)
(2) Noorsche Mvthen uit de Edda's en de Sagen door H. A. Guerber, bewerkt door Dr. H. W. PH. E. v. d. Bergh v. Evsinga. Zutphen.
W. J. Thienie.
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de schadelijke, en dus is zij niet bekoorlijk en idyllisch als
de godsdienst van het zonnige Gulden, waar de bevolking zich
kan koesteren in een voortuurenden zonneschijn, en de vruchten der aarde opgroeien, zoodat men ze slechts to plukken
heeft.-»
Voor mij is de mythologie natuurpoezie. De winterstormen,
de N erschijmng van het licht in de noorderlijke duisterms, de
rukwinden in de wouden en op 't water, de varende wolken,
de reuzige sneeuw- en ijsbergen, alles werd door de Skalden,
de dichters van 't Noorden, bezield en bezongen en als goddelijk beschouwd.
Daaruit hebben nu geleerden eene systematische « godenleer » gehaald, en hebben ze met andere mythologieen vergeleken. Na de goden kwamen de helden. De grootste en de
krachtigste mannen werden de vorsten en men achtte ze van
goddelijke afkomst. Hun voornaamste bezigheid was de strijd ;
— de strijd tegen de natuurkrachten en tegen elkander. De
krachtigste vrouwen namen er deel aan. Het waren « Walkuren », dochteren of verkorenen van Wodan. Zij droegen namen,
die meestal strijd of zege beteekenden (1).
De Skalden hebben gezongen van de macht en de grootheid
van Odin (Wodan) , van de tochten van den « wandelaar met
den blauwen mantel », die over zijn gouden pantser hing. Zij
zongen van de wilde jachten, van den rit der Walkuren, van
de sluwheid van Loki, de gramschap van Thor (Donar), de heldendaden van Sigurd (Siegfried) en Helgi, van den dood van
den zonnegod Balder, van de smart en de liefde van Freia, van
den dans der Elven, van de daden van den Waterman, de
kracht van Aegir, den geest der golvende wateren.
En Wodan, dat was de wind. Zijn mantel was de blauwe
lucht ; zijn pantser was de zon. De wilde jachten waren de
winterstormen ; de Walkuren waren de blanke, drijvende wolken met goud omzoomd. Loki was het vuur, de verraderlijke
viam. Thor met zijn Kamer, lien hij door de lucht slingerde,
was de rollende Bonder, die kletterend tusschen de rotsen der
Noorsche kust dreunde. Aegir was de geest van het water.
De Elven waren de blanke ne-c,elwolkjes tusschen de bergen en
de rotsentoppen en het spelende licht door de trillende bladeren
in de groene wouden. Eindelijk — het Walhalla, de woon
van Goden en helden, was het noorderlicht met zijn grootsche,
gloeiende pracht, zijne vonkelende stralen in het sombere landschap van het hooge Noorden.
Zoo vat ik in korte woorden de « mythologie » van onze
(1) Voordracht gehouden door Prof. Dr. J. Mansion, Bestuurder der
Koninkliike Vlaamsche Academie, op de plechtige vergadering van
Fl hill 1924
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noordelijke voorouders samen uit de letterwerken, die zij ons
hebben nagelaten, en - tut al de geleerde boeken met beschouwingen, die ik, sedert bijna eene halve eeuw, daarover heb
gelezen.
Eene bibliographie daarvan opmaken, zou meer bladzijden
vergen dan hetgeen ik thans schrijf als inleiding voor mijne
bewerking van het lied van Helgi den Hoendingdooder.
Bibliographische lijsten kan men overigens vinden in bijna
al de geleerde boeken, die de stof der Oudgermaansche heldensagen behandelen. Gij zult er de nanien in aantreffen van
de reeds genoemden : Sophus Bugge en Hugo Gering, verder
die van Grimm, Hagen, Simrock, Holtzmann, Bergmann,
Jordan, von Wolzogen, Lachmann, Miillenhof, Bartsch, Busch,
Jiriczek, Mogk, Symons, Bang, Heusler, Morris, Meyer en nog
vele andere, en in den laatsten tijd Prof. R. Boer, een Nederlander, over wien ik verder zal spreken.
*

**

Het was in 1880 dat ik het tooverland der Oudgermaansche
letteren ben ingegaan, langs den weg der toonkunst van
Wagner, die niet alleen een groot musicus is, maar ook een
machtig uitbeelder van middeleeuwschen adel en schoonheid.
Op 22 October van gemeld jaar werd Lohengrin te Gent,
voor de eerste maal in ons land, in het Duitsch opgevoerd.
Dat was mij eene openbaring ! Ik had niet alleen genoten
van de heerlijkheid der geharmoniseerde klanken, de kunstrijke
polyphone e, die overweldigend op mij werkte, maar ik had
gaarne willen weten, waar de groote toondichter de onderwerpen voor zijne lyrische drama's had gehaald.
Van Germaansche philologie of « Germanistiek » was in
onze scholen maar heel weinig sprake. In de Volderstraat, recht
over de Universiteit te Gent, had zich een Duitscher als boekhandelaar gevestigd. Zijn naam was Engelcke. Ik ging den
man raadplegen, en hij was goed beslagen in zijn vak ; dat
heb ik eerst later goed begrepen. Hij bezorgde mij, in de mij
toen onbekende Reclam-editie, in Nieuwhoogduitsche bewerking, de Middelhoogduitsche heldendichten Lohengrin, GUdrun, de Edda en het Nevelingen-lied (1). 1k had stof genoeg
voor jaren, en gedurende jaren heb ik er mij dan ook mee
beziggehouden, zooveel mijn ambt het mij toeliet.
(1) Die Fcida. Giitterlieder and Heldenlieder. Aus dem Altnordischen von Hans von Wolzogen. (Leipzig. Ph. Reclam. 1878).
Gudrun. Een rnittelhochdeutsches Heldengedicht iibersetzt von H.
A. jungbaus. Id.
Lohet;grin, der Ritter ni ;t dem Schwane. Bin mittelhochdeutsches
Heldengedicht, erneut von H. A. Junghaus. Id.
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De bibliographische lijst aan het einde deter boekjes stelde
mij goed op weg om verder te gaan.
lk had mijn gading gevonden. Of hetgeen ik gedaan heb
op het gebied der (Judgermaansche letteren waarde heeft, dat
laat ik anderen beoordeelen. 1k heb gedaan wat ik kon om mijn
Vlaamsche landgenooten in te lichten.
Mijn doel was geen ander — ik heb het reeds in de voorrede van de nieuwe uitgave van mijn «Siegfried» gezegd, — dan
aan mijne land- en taalgenooten eenige der schoonste en
oorspronkelijkste beelden te toonen uit de mythologie of de
poezie der volkeren van het Noorden, van Welke wij afstammen
en Wier taal wij spreken.

Die woorden zeggen genoeg welk belang de letteren van
het Noorden voor ons zouden moeten hebben.
Ik zeg : zouden moeten hebben.
Door den band zijn de meeste van onze geletterden gelijk
vaten zuidelijken wijn, wiens deugd ik niet zal onderschatten,
verre van daar, maar waarin men ook eenige droppelen mede,
drank van de Goden in 't Noorden, heeft gestort.
Zelfs eenigen van degenen, die over Oud-germaansche
letteren meespreken, hebben doze gelezen en onderzocht door
een al te klassieken bril, ofschoon de brillen in den klassieken
tijd niet bestonden. In plaats van te gevoelen en te bewonderen,
gingen zij aan 't 1, ergelijken, het oordeelen, het veroordeelen
en afbreken. De studie der letteren van eigen y olk heeft er
hier en elders vreeselijk door geleden, sedert Humanisten en
Renaissanc.sten alle kunst en letteren uit de Middeleeuwen
onwaardig achtten van hunne belangstelling en studie.
En als men later zich begon met kunst en letteren van
eigen y olk bezig te houden, werd er dikwijls verkeerd begrepen en uitgelegd, — altijd door die vervorming van den geest,
die zich eerst ontwikkelde met vreemde elementen in plaats
van de stof van eigen bodem.
Men 'weft vi oeger nog al wat geknoeid met de studie der
nieuwere talen en hunne literatuur ; ook met de lettertechniek,
b. v. met de metriek in Middelnederlandsche gedichten.
1k kreeg daar, nu juist een halve eeuw geleden, — het
was in 1874 — den indruk van bij het lezen van de inleiding
van den Reinaart de Vos van Julius de Geyter. (1) Deze was
zeer scherp gericht tegen Dr. Jonckbloet en andere commentatoren van Middeleeuwsche letteren.
— « Ik heb ze op de kneukels geklopt », zei De Geyter
zelf mij eens, toen ik hem later had leeren kennen.
(1) Reinaart de Vos in Nieuw-nederlandsch. Met eene inleiding en
em word over e p ischen versbouw door J. de Geyter. Schiedam H
A. AT. Roelants. 1874.
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Dat hij gelijk had, bewijst niet alleen mijn eigen overtuiging, in den loop der jaren opgedaan, maar de getuigenis van
een man als de uitstekende Reinaart-kenner Dr. Muller, die,
veertig jaar na de verschijning van De Geyter's bewerking,
schreef in de inleiding van zijn Van den Vos Reinaerde :
« ... Julius de Geyter die den aard van onzen middeleeuwschen verbouw zoo juist beseft en doorgrond heeft. » (1)
Wat men zei van de Middelnederlandsche meesterwerken,
is ook langen tijd waar geweest voor de Oudnoorsche letteren.
Men begreep ze slecht, of was er onverschillig voor. Men onthaalde zelfs op misprijzen alle werk, ingegeven door poezie
-‘, an het Noorden.
Een voorbeeld. In 1883 verscheen Godenschemering van
Marcellus Emants. Men moet de uitgebreide inleiding lezen
van de tweede uitgave van dat heerlijke gedicht, om zich een
denkbeeld te vormen van de kleinzieligheid en de zelfvoldaanheid van degenen, die het werk recenseerden. Men oordeelde
het niet (( streng wetenschappelijk », en men heette het gedicht
mAslukt, omdat Emants Odin tot den vader van Loki maakt en
van dezen een bastaard.
Emants antwoordde veer raak en fijn : « die criticus heeft
oppervlakkig gelezen en het gronddenkbeeld van mijn Godenschemering niet gevat, indien hij meent dat in Loki's bastaardij de knoop ligt van 't gedicht...
En zoo gaat het dikwijls met de beoordeeling van kunstwerk.
« Nooit is het noodzakelijk, zegt nog Emants, dat het
kunstwerk — wat de feiten aangaat, — den streng wetenschappelijken kenner volkomen tevreden stelle. »
Marcellus Emants maakte een gedicht, een werk van verbeelding, en verlangde vrijheid in de behandeling der stof, uit
de Edda genomen.
Zoo doen overigens vele kunstenaars. Dat heeft Wagner
gedaan. Dat hebben dichters, schilders en beeldhouwers gedaan
als zij historische onderwerren hebben uitgebeeld. Elk blijft
getrouw aan den geest van het onderwerp ; doch dat is alles
wat men van den kunstenaar vergen kan ; maar vrijheid van
opvatting, behandeling en schikking moet men bij den kunstenaar ook eerbiedigen.
Alhoewel wetenschap aan kunst ten gronde ligt, toch is
wetenschap alleen geen kunst. Deze is iets meer, of antlers zou
het geen kunst zijn. Doch genoeg daarovier. Tk haalde het
(1) Van den Vos Reinaerde, Haar de thans bekende handschriften
cii bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding door Dr. J. W.
Muller, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Utrecht. 1914.
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voorbeeld aan van Emants ; ik had ook in ons land voorbeelden
kunnen vinden.
De meesten van degenen, die zich hier op 't gebied der
Oud-germaansche letteren waagden, lieten het, na zekeren tijd,
steken bij gebrek aan belangstelling en aanmoediging.
II.
IJsland is voor de Oudnoorsche letteren — het heilige land.
Daar leefden in de negende en tiende eeuwen dichters en
zangers, die « Skalden » werden geheeten. Zij waren beroemd
om hunne woordkunst en werden genoodigd aan de hoven van
vorsten en gi oaten om te zingers. Zij waren afstammelingen van
Noorsche aristocraten, welke in 872 op IJsland waren gevlucht,
toen koning Harald Haarfagre geheel Noorwegen aan zijne
macht onderwierp. Zij wilden niet meer onder de heerschappij
van Harald staan en bleven op IJsland wonen.
Zij waren met talrijk, die nieuwe bewoners op dat schrale
eiland ; maar zij waren geestelijk ontwikkeld.
Zij hebben aan het Noorden eene literatuur geschonken,
die haars gelijke niet heeft bij de oude Germaansche volkeren.
Van hun werk kennen wij de beide Edda's — de oude en de
jongere — ook geheeten de Saemund-Edda en de Snorri-Edda.
Men beweerde dat de stukken, die de Edda's bevatten, opgeteekend of verzameld werden deels door Saemond Sigfusson,
« hinns frohdi », den vroede of wijze genaamd, deels door
Snorri Sturlasson.
Wij weten dat die stukken werden opgeschreven in twee
si erschillende tijdperken, naar welke zij de oudere en de jongere
Edda warden geheeten.
Omtrent 1645 werden de handschriften op IJsland ontdekt
door Brynolf Sweinson, bisschop van Skalholt. Zij berusten
thans in de koninklijke bibliotheek te Kopenhagen. Een is
bekend onder den titel van Codex Regius. Dit is de LiederEdda. Zij bevat de godenliederen en de heldenliederen. Tot
deze laatste behoort het lied van Helgi. Tot de heldenliederen
behooren ook nog de Wielandsage, de Siegfriedsage en de
Goedroensage.
Waarschijnlijk is de Siegfriedsage niets anders dan eene
latere bewerking der Helgisage. Wie beide leest en bestudeert
kan vergelijken.
Er is nog de Proza-Edda, ook de Edda van Snorri geheeten. Het was te Oddi dat de geleerde Snorri Sturlasson de
stukken voor deze Edda bijeenbracht. Van « Oddi » zou het
woord « Edda » voortkomen, dat niets anders schijnt te be-
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teekenen dan « poetiek ». Vroeger meende men dat Edda beteekende (( grootmoeder ».
Het eerste deel van de Proza-Edda behelst de mythologie
of godenleer van onze Germaansche voorouders. Het tweede
is de (( poetiek », een leerboek voor Skalden. Het geeft de
beschrijving van figuren, synoniemen en periphrasen in de
taal. het heeft hooge waarde voor de kennis van het OudNoorsch :
— (( Die Islander », zegt Dr. Hugo Gering, de Duitsche
vertaler en commentator der Edda, hooger aangehaald, « waren
die einzigen Germanen, die schon wahrend des Mittelalters
Laut- und Formenlehre der Muttersprache zu erforschen begannen. »
De Lieder-Edda werd in onzen tijd in den oorspronkelijken
Oudnoorschen tekst herdrukt. Eene bekende uitgave is die
van Sophus Bugge in 1867.
Wij bezitten thans de nieuwe uitgave van Prof. Dr. R. C.
Boer, van Amsterdam : « Die Edda mit historisch-critischen
Commentar » (1).
Vertalingen van de Edda bestaan in het Duitsch en in het
Engelsch. 1k zal .er maar een paar aanduiden :
— « Die Edda. Die Lieder der sogenannten alteren Edda,
nebst einem Anhang : die mythischen und historischen Erzahlungen der Snorra-Edda. » (2)
— « Volsunga Saga. The Story of the Volsungs und Niblungs, with certain songs from the elder Edda. Translated
from the Icelandic by Eirikr Magnusson and William Morris. » (3) .
Wij noernden de volkeren van 't Noorden en elders, naar
het voorbeeld van Grieken en Romeinen, wel eens « barbaren »;
maar wij geven meestal aan het woord barbaren een pejoratieve
beteekenis. Het krijgt dan den zin alsof barbaren onbeschaafden of halve wilden zouden zijn, alsof alle beschaving van
Athene of Rome zou zijn gekomen.
Elk y olk is op tijd en op zijn beurt in de geschiedenis en
in de beschaving getreden, de eenen wat vroeger, de anderen
wat later, en elk heeft zijn voordeel gedaan met hetgeen de
voorgangers hadden gepresteerd. De volkeren van het Noorden
hebben het gedaan, gelijk die van het Zuiden. Zij gingen op
veroveringstocht, toen zij machtig waren, zij stichtten rijken
(1) Haailem. H. I). Tjeenk Willincl : en zoom 1923. Twee deelen.
(2) Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1892.
(3)London and New-York. The Walter Scott publishing Co. Ltd.
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in de verwoeste gewesten. Zij deden juist gelijk de Romeinen
hadden gedaan. Naar oorlogsgebruiken die nog bestaan, begingen zij moorden en roofden en plunderden.
In de inleiding van de Engelsche vertaling der Volsunga
Saga, hooger aangeduid staat :
(( The Scanto-Gothic peoples who poured southwarth
and westward over Europe to shake empires and found kingdoms, to meet Greek and Roman in conflict, and levy tribute
everywhere, had kept up their constantly recruited waves of
incursion, until they had raised of barrier of their own blood.
It was their own kin, the sons of earlier invaders, who stayed
the landward march of the Northmen in the time of Charlemagne. To the Southlands their road by land was henceforth
closed. Then begins the day of the Vikings, who for two hundred years and more held the world at ransom. »
Maar het was ook in dke tijden dat in 't Noorden zelf de
Noren- zich een literatutir schiepen en hunne geschiedenis
schreven. Het was de heldentijd van het y olk. De Skalden
gingen aan het dichten. Zij schonken de gaven van hun geest
— een schat van liederen — aan hunne nakomelingen.
— « It is to the lover of poetry and nature », zegt William
Morris, (( that we appeal to enjoy and wonder at the great
work, now for the first time, strange to say, translated into
English. »
Morris zelf is verwonderd, dat het zoo lang heeft geduurd
cer de Engelschen zich met d.e literatuur van 't Noorden bezighielden.
De groote Engelsche schrijver, die met Eirikr Magnusson
de Edda vertaalde, en het epos dichtte : The Story of Sigurd
and the fall of the Niblungs, noemt de sage van Welsingen
en Nevelingen : (( the most lyrical, the most complete and
the most beautiful of all the Eddaic poems a poem that any
age and language might count amoung his most precious possessions. »
In eene voortreffelijke rede door Prof. Dr. R. C. Boer in
1923 to Amsterdam gehouden over Het Poetisch, karakter der
Edda (1) wordt de Oudnoorsche poez 4 e uitstekend gekenschetst. Een en ander wil ik er uit mededeelen :
« Terwij1 het Angelsaksische epos (Beowulf) van breede beschrijvingen houdt, is de uitdrukking van het Oudnoorsche vers kort epigrammatisch, en hiervoor is de korte strofe
een voortreffelijk uitdrukkingsmiddel. Tegenover de Middelhoogduitsche gedichten, die ook veelal strofischen vorm hebben, treft het ons weer dat niet, zooals hier, de laatste verzen
(1) tr itgave H. D. Tjeenk Willinek. Haarlem
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strofe te vullen.
« 1)e Oudnoorsche dichter had zoo veel te zeggen en verstond zoo goed de kunst het in weinige woorden te doen, dat er
van overschietende N,erzen geen sprake was. Ook het enkele
vers is kort. In tallooze gevallen bevat het slechts vier syllaben, maar ook vijf en meer zijn met uitgesloten. Op verbazingwekkende wijze weten de dichters van die vrijheid gebruik
te maken voor stilistische doeleinden.
« Om dat duidelijk te maken moet ik eraan herinneren dat
de metriek der Oudgermaansche verzen niet gelijk de klassieke
heheerscht wordt door telling en meting van syllaben, maar
door het woordaccent. Een vers bevat een zeker aantal, —
in het meest gebruikelijke metrum twee — lettergrepen, die
zwaarder zijn betoond dan het overige, de zoogenaamde heffingen ; de afstand, die daartusschen ligt, kan door een willekeurig aantal lettergrepen gevuld worden, mits dat aantal maar
niet zoo groot wordt, dat daardoor het ge-c,oel voor de rythmische beweging verloren gaat. Daar is ook nog het gebruiken
van een dubbel alliteratie-systeem, zelfs drie systemen, dikwijls
ook kru:salliteratie...
« Nooit missen de middelen hun Joel. De goede smaak
heerscht. De dichters zijn hunne kunstmiddelen machtig ; ze
zijn ,er niet de slaven van. De versvorm voerde ons tot den
stijl en wij noemden de kortheid.
Inderdaad is deze eene der meest kenmerkende eigenschappen der poezie. De Noorman heeft een sterke neiging tot
het epigrammatische en deze neiging uit zich ook in de epiek. »
Prof. Dr Boer heeft op duidelijke en beknopte wijze de
techniek en de rvthmiek der Oudnoorsche liederen der Edda
uiteengezet.
Het is overigens dezelfde theorie, die ik vijftig jaar vroeger
las in de inleiding van Julius De Geyter's Reinaart de Vos.
Ik wil er hier nog een paar woorden over het stafrijm bijvoegen. Onze geachte collega Kan. A. Joos heeft hier onlangs
over « het stafrijm bij Gezelle » gesproken. In twee punten
behandelde hij de vraag : Hoe is de liefde voor het stafrijm
hij Gezelle te verklaren ? De twee punten zijn :
- « 1) Door zijne liefde voor de volkstaal ;
— 2) Door de groote geschiktheid die hij in het stafrijm
vond om den vorm en den inhoud van zijne verzen in waarde
te verhoogen. »
Het stafrijm verhoogt dus vorm en inhoud der .verzen.
Het spijt mij dat Z. E. H. Joos er geen derde punt heeft bijgevoegd, namelijk dit
Guido Gezelle kende zeker de Oudgermaansche poezie,
waarin het stafrijm door de Skalden vloeiend en kunstig wordt
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gebruikt, gelijk Prof. Boer en Dr. Gering getuigen, en wij
alien kunnen vaststellen.
Gezelle kende ook de moderne literatures der Germaansche
talen, vooral het Engelsch. Hij vertaalde Longfellow's Song of
Hiawatha. Hij zal ook wel bemerkt hebben hoe het stafrijm
de waarde der dichterlijke werken, van Beowulf af tot Walter
Scott en Keats, over Shelley, Swinburne, Burns, Tennyson,
Rossetti en zoovele andere heen.
Gezelle zal ook wel de Duitsche poezie hebben gekend,
van de Nibelungen af tot aan Wilhelm Jordan en Wagner, al
langs de werken der Duitsche romantiekers gelijk Simrock,
Uhlan d, Grimm, Goethe en Schiller. Daar zal hij ook wel lief de
voor het stafrijm hebben opgedaan, en ik had gewild dat onze
geachte collega dit punt ook zou aanraken in zijne geleerde
verhandeling.
Het zij mij toegelaten nog een woord te zeggen over de
natuur van het stafrijm en hoe het overeenkomt met de natuur
der Germaansche talen.
De Fransche taalgeleerde A. Meillet zegt in zijn bekend
boek, -c, erschenen na - den oorlog, Les langues dans l'EuroPe

nouvelle:
— (( L'allemand n'est pas une langue seduisante. La pro-

nonciation en est rude, martelee par un accent violent sur le
commencement de chaque mot. ))
Maar hij voegt er bij, als om iets te vergoeden.
— (( Neanmoins la connaissance de l'allemand s'impose a
tous les hommes qui veulent etre cultives. »
Wat Meillet zegt van het accent in de woorden is toepasselijk op elke Germaansche taal. Het is met die eigenaardigheid dat de dichters van het Noorden, zoowel de Nederlandsche,
de Engelsche en de Scandinavische als de Duitsche hun. voordeel hebben gedaan.
Dat accent gaf aanleiding tot het stafrijm. (1) Is de taal
van het Noorden niet zoo « seduisante » als eene zuidelijke
taal, zij bezit toch eene sterkte van uitdrukking, een klank(1) Man versteht unter Alliteration oder Stabreim den gleichen Anlaut von zwei oder mehr hochbetonten Silben innerhalb eines Verses
oder Vetspaares ; und zwar gelten alle Vokale and Diphtonge als Laute von gleicher Beschaffenheit, die daher unter einander alliterieren
diirfen, -wahrend nur die Konsonnanten mit sich selbst reimen, z. 13.
Ostwarts dasz die A lte I in Eisenwalde
Met trinkt Mimir / am Morgen tãglich
Hierzu is nosh zu bemerken dasz die Konsonantenverbindungen st,
sp und sk als ein einziger Laut betrachtet werden, mithin nur mit
sich selbst alliterieren kOnnen, d. h. also st nur mit st (nich mit s,
sk oder sp) etc.
,Hugo Gering : Die Edda. (Poetischer Wert der Edda. Altnordische
Verskunst).
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kracht, eene sterk golvende beweging, welke de talen uit het
Zuiden, vooral het Fransch, missen.
Wie er zich wil van overtuigen wone eens eene uitvoering
bij van een werk van Wagner, of hij neme eene partituur ter
hand en studeere tekst en toonkunst, vooral in den Ring des
Nibelungen.

Daarin zal hij kunnen vaststellen de sterkte van uitdrukking, de klankkracht en den rijken rythmus eener Germaansche taal, die den toondichter toelaat zich vrijer en zwieriger te
bewegen zonder rythmus en maatklank geweld aan te doen,
gelijk dat dikwijls in de Fransche zangspelen geschiedt.
Al onze stamwoorden, vooral in onze werkwoorden, hebben den klemtoon op de eerste lettergreep. In het Fransch is
het omgekeerde waar. Hier zijn het jamben ; bij ons trochceen.
De rythmus en de maat der trochen zijn zwaarder dan
die der jamben. De jamben schrijden trippelend vooruit ; de
trochceen stappen met statigen tred. Het is de natuur van
het Noorden en die van het Zuiden. En hoe zeer verschillen
deze van elkander.
Het lokte Willem Kloos aan Het Rijngoud van Wagner
te vertalen I nor zijne waarde als letterwerk, als woordkunst.
Dat heeft zijn beteekenis.
Als men dat alles in acht neemt, zal men begrijpen waarom
het noodig is dat wij, Vlamingen, yolk van Germaanschen
oorsprong en van Germaansche taal, ons wat meer zouden moeten toeleggen, niet alleen op kunst en letteren van eigen
bodem, maar ook op die N an andere Germaansche volkeren
in plaats van uitsluitend in de leer te gaan bij de Latijnsche
volkeren, vooral de Franschen.
Niet dat ik nets zou hebben tegen Fransche cultuur of
klassieke opvoeding, verre van daar ; maar ik zeg met de vertalers der Volsunga Saga, met Morris en Magnusson :
— « The language and history of Greece and Rome, their
laws and religions, have been always held part of the learning
needful to an educated man, but no trouble has been taken
to make him familiar with his own people or their tongue. n
Dit was ook nog meer het geval bij ons.
Dat het betere !

HELGI
Even heldenlied uit de EDDA

I.
Geri en Freki,
Liepen het land af,
Boven de rotsen
Hugin en Munin,
Als trouwe boden,

de wolven van Wodan,
vratig en vrank.
rezen de raven
merkend voor Wodan,
wat op aarde gebeurde.

Op de kampplaats
Bloedig en bleek,
Hjorward en Herward,
Ze werden door Helgi,
D' een na den and'ren
Van Hoendings geslacht

lagen de lijken,
v an Alf en Eyolf,,
Hoendings kroost.
Siegmoends zoon,
ter plaatse geslagen.
was de laatste gedelgd.

Wreed had Helgi
Eens gepleegd
Gedaagd en, gedood
Geschroomd en genaamd
Norsch en nijdig

den manslag gewroken,
op Siegmoend, zijn vader,
door Hoending den jager,
de schrik van 't Noorden,
en naar als de nacht.

Helgi was toen
Hij had gemerkt
Den man, dien zij minde,
Zij steende en weende

nog een kind, — maar
hoe 't zijn moeder martelde
niet meer te zien.
en stierf van verdriet.

Als een boom in het boson
Lenig en lang
Hij was een jongen
En hij voelde dat hij
In staat om den flood
Die gedachte liet

groeide Helgi,
als de berk bij de beek.
van zeventien zomers
stev'g en sterk werd,
zijns vaders te wreken.
hem geen dag meer los.

Hij trok door de wouden
Van Hoending. Hij vond ze
Verkleed in den dos
irrad hij in dienst
Op zijn hof in 't woud.
bet werk van een vrouw.
Om koren te malen,
Kloof met de bijl
Rukt' uit de rotsen

op zoek naar de woon •
na dagen reizens.
van een jonge deerne,
bij den geduchten jager,
Hij deed niet alleen
Hij draaide den molen
kneedde het brood,
hout om te branden,
brokken voor bouwsteen.
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Elkeen aan 't hof
En stond verstomd
Sterk was gelijk

van Hoending zag dat,
die dat vrouw u,t den N;reemde
de sterkste der mannen.

Helgi trad uit
Trok over bergen
Later liet hij
Dat een grimme wolf,
Meid bij hem
Hoe de heer van 't huis
In 't pantser zaten ;
Elk op zijn beurt,
Met hem, Helgi,

den dienst bij Hoending.
weer naar zijn land.
den jager weten,
als een deerne gedost,
was geweest en wist
en alle de zijnen
dat hij ze zou dagen,
in 't veld om te vechten
op leven of dood !

Hoending zou zich
En wachten tot de wolf
Hij sidderde soms,
Dien hij vOOr jaren
Hij werd soms wakker,
Gevoelde dat bloedwraak
Maar wie zou dat zijn,
Dat was hem een raadsel,

op zijn hoede houden,
om zijn woon zou waren.
als hij dacht aan Siegmoend,
gedaagd en gedood had.
schoot droef uit zijn droom,
zou worden gerleegd.
die zich waant een wolf ?
en liet hem geen rust.

Dadelijk dacht hij
Welk' in zijn woon
Sterk als een stier,
Als de rots aan het strand

aan die wakkere werkmeid,
was geweest — een wezen,
stevig staande
bij het stroomende water.

Hij ziet haar werken,
Met oogen als lichten,
Hij ziet z'in het woud,
Klimmen en klauteren,
Als ze wild jaagt
Er mee jokt en speelt

zich keeren en wenden
die stralen strooien.
loopen en springen,
juichen en jolen,
en beren tot buit maakt,
tot ze getemd zijn.

Hij twijfelt niet meer ;
Dat zal de wolf zijn,
Maar wie is hij ?
Wanneer zal hij komen

in 't raadsel komt licht.
die driest hem bedreigt.
Waar woont hij?
om met hem te kampen?
II.

Helgi gorde
Trok weer door de wouden
Hij trof hem niet thuis
Waar hij zich ophield,

zich straks tot den strijd.
naar de woon van Hoending.
en niemand wist
als hij op jacht was.
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Groett' hem van verre,
Hij trad naar hem toe,
Of hij de deerne
Gewerkt had bij hem

vond hem Helgi,
hem noemend bij naam.
vroeg hem vrank
herkende, welke
in zijn woon als dienstmaagd.

Hoending begrijpt
Alsof hij gerust was
Dat was nu de wolf
Wonder gewapend
Stond hij te weer,
Sluw als een vos,
Maar moest nog bewijzen

en tracht zich te houden
en den vreemde niet vreesde.
met wien hij zou worst'len.
van top tot teen,
stuur als een man,
vlug als een vogel ;
een wolf te wezen.

Zoo schold Hoending
Doch Helgi schertste
Straks voelt ge, zei hij
Als ge 't nog niet weet
Maak u moedig
Tegen dien wolf.
Verder gaan we niet ;
Om den dood van mijn vader

schertsend Helgi
schamper tegen.
wat een wolf is,
noch gewaar werd.
am u wakker te weren.
De tijd is gekomen ;
ik ben vaardig
hier te wreken.

Beider blikken
Ze werden woedend
n ze sprongen elkander
Het zwaard werd gezwaaid,
Handig werden
Maar het zou blijken,
Was en zou winnen.
Hoending kreeg
Dat hij achterwaarts
Vreeslijk getroffen,
Het bloed bobbelde

schoten schichten.
als hong'rige honden,
spoedig te lijve.
werd heftig geheven.
de slagen geslingerd ;
dat Helgi de sterkste
Het duurde niet lang ;
zoo duchtig een duw
plofte ter plaatse.
lag hij te sterven.
nit een wijde wonde.
**

Helgi had Siegmoend,
Hij wou nu ook
Tegen Hoendings zonen,

zijn vader, gewroken.
den kamp wagers
vier in getal.

Hij zou niet wachten,
Hij trok naar hun hof,
Wat in 't bosch was gebeurd
Die Siegmoend, zijn vader
Toen hij, Helgi,

niet droomen noch dralen.
deelde hun mede,
met Hoending hun vader,
vOOr jaren gedood had
nog een kind was.
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Hij was hun man,
Waar ze wilden,
Ze mochten de daging,
Niet weigeren.

hun vader te wreken,
zou op hen wachten
een v6Or een.
als wikingszonen,
De strijd werd beslist.

Helgi gevoelde
Gelijk hij den vader
Sloeg hij de zonen
En hij strekte ze neder

vaar noch vrees.
had geslagen,
d'een na den and'ren
met hun vieren ter aarde.

't Geslacht van Hoending,
Was uitgeroeid
Zoon van Siegmoend.
In gansch het Noorden

den gevreesden jager,
door Helgi,
Men noemde hem
— de Hoendingdooder !
***

Zegevierend,
Ziet Helgi noordwaarts,
Waar Wodan woont

den blik omhoog,
op naar 't Walhalla,
bij Goden en helmen.

Plots begint het
Roode licht
Waar vier Walkuren
Gewarend met helmen,

te blaken, te bliks'men.
laait op de rotsen
op rotsen verschijnen,
speren en schilden.

Helgi's oog
Als hij de dochteren
Op den rug der rotsen,

tintelt van vreugde
Wodans ziet dagen.
in 't laaiende licht.

Hij groet de Walkuren
Hij roept haar toe
In de halle te komen
Op Hoending te vieren,

met het zwaaiende zwaard.
bij hem op zijn burg
en samen de zege
bij vreugd en zang.

zijn lied door 't gebergte.
Luide klinkt
het wijd en zij d.
De echo's herhalen
Siegroen, stuwt
De schoonste Waikure,
haar ros vooruit
Met spoor en speer
en roept dat zij
Tot den rand van de rots,
dat Hogni, haar vader,
Niet mee kan vieren,
haar icil doen huwen.
Tegen haar zin
Met Hodbroddr, den wiking, lien zij haat,
nijdig en trouwloos.
Omdat hij trotsch is,
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Met haar zusteren
Van Hoendings zonen
Naar 't Walhalla.
Verweerden zich waardig
Waar Helgi
Siegroen smeekte
Haar helper te zijn ;
Tegen Hodbroddr,

moet zij de lijken
voeren bij WI odan
Zij Ndelen als helden,
en wakker ter kampplaats,
de zege behaalde.
Help, den held,
en haar behoeder
den machtig-en vorst.

Helgi verrukt
Zweert dat hij kampt
Hij zal niet rusten
Zijn hoogmoed en driestheid,
De Walkure Siegroen,
Den man te kiezen,
Gelijk het is waardig

door Siegroen's verschijning,
voor haar tot den dood.
voor Hodbroddr laat varen
en Hogni s dochter,
meester zal zijn
lien zij wil huwen,
Wodans verkorenen.

Helgi is trotsch
te mogen strijden
Voor Siegroen, de schoonste der vier speremaagden.
Zijn vloot zal hij sturen
tegen den stouten
Wiking, den machtigsten
vorst aan het meerstrand :
Hodbroddr, gehaat
bij elk om zijn hoogmoed.
Op een berg staat zijn burg.
Het land en de zee.
Dat weet Helgi,
Tegen haar wil

Van de hoogte beheerscht hij
Machtig is Hodbroddr,
maar nooit wordt Siegroen
de vrouw van Hodbroddr.

Hij, Helgi,
Hij, die Hoending
De dwingelandij
Met den zwarten baard
Had jaren geduurd
Geen andere Hoending
Dat zweert plechtig

zal het nooit dulden.
en zijn zoons heeft gedood.
van den fellen jager
was nit 't land gebannen ;
tot nood van 't Noorden.
zal er komen !
Helgi, de held.

Hodbroddr, de wiking,
Zit op zijn burg
En staart door het venster

een grimme grijsaard
op de kruin der bergen
ter wijde zee.

De zee is aan 't zieden
Haar wateren dragen
Alles is rustig

aan den rand der rotsen.
geen draken 1, an wikings.
ver en nabij.
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Nu en dan blikkert
En schiet door de lucht
Soms wordt de hemel
Dat is een teeken

hoog in het noorden
een lichtende straal.
purper en paars.
van nakenden strijd.

bestormen den geest
Stoute gedachten
Van Hodbroddr, den grimme n,gevreesden wiking.
wanneer hij derikt.
Hij is beter gezind,
eerlang xroor immer
Dat de schoone Siegroen
aan zijn zijde zal zitten,
De zijne zal worden ;
dat hij hulp van Hogni
Gevierd als vorstinne ;
Haar vader zal krijgen,
als de strijd uitbreekt.
Hij vreest niemand,
In zijn grijzen baard ;
Vurig kloppen,

lacht van genot
gevoelt zijn harte
jonger w orden.

Opeens verzwinden
Als hij ten zuiden
Van de dreigende draken,
Op den vloed van den fjord.
Ziet hij de schepen
En het roode schild,
Hangt aan den mast

zijn zoete droomen
de zeilen ziet
eener varende vloot
Tusschen de rotsen
schuiven en schommelen.
— het oorlogsteeken, —
van het voorste vaartuig.

Een woeste verwensching
Een vijand komt
Dat beteekende,
Dat laaiende licht

bruist nit zijn borst.
hem overvallen.
meende Hodbroddr,
in het nare noorden.

Hij geeft bevel
De zeilen te hijschen,
Als plots een storm
Ruischt en raast

zijn schepen te tuigen
naar den vijand te varen,
opsteekt, ten westen,
in de reten der rotsen.

Wild wentelen
Tegen de wanden
Vlugge naderen
Hodbroddr hoort
Aan krachtige krijgers,
Te weer zich stellen

de barnende baren
der slanke sloepen.
de vloten elkander.
hoe een wiking beveelt
die stout aanstonds
om den storm te tarten.

De strijd is nakend
En de vreemde draken,
Maar ziet ! in het zuiden
Van talrijke schepen.
Het teeken van Hogni,

tusschen Hodbroddrs vloot
door Helgi gevoerd.
— een andere vloot
De masten dragen
zijn bondgenoot.
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Nu x,oelt Hodbroddr
Hij wil zich werpen
Hoopt zijn vijand

moed boven mate.
in den woedenden kamp ;
haastig te vellen.

De vloten varen
Draken en snekken
De strijd in den storm
De schepen worden
De zeilen gescheurd
Geraas en geronk
Krachtige kreten
D'echo's der rotsen
De donder klettert

gezwind naar elkander ;
schuiven dooreen.
wordt sterker en sterker.
duchtig geslagen ;
flodderen in flarden.
van den wilden wind ;
van 't vechtende
verscherpen de schreeuwen.
bij 't barengeklots.

Walkuren verschijnen
Zich op klippen ter kust.
Voor Siegroen, haar zuster,
Hodbroddr, geholpen

in de wolken en scharen
Ze komen strijden
met Helgi tegen
door Siegroen's vader.

't Kampen neemt toe
De stervenden storten
Door golven ter verte
De winden woeden,
Tegen de booten

in wildheid en kracht.
in 't water en worden
gevoerd en bezwijken.
de baren botsen
en breken bun macht.

Op schilden en schedels
Der bonken van 't Noorden,
Gestrand zijn er draken
Andere gezonken
Of vlotten als wrakken

beuken de bijlen
het wikingsvolk.
op hoekige rotsen,
in de ziedende zee,
in de branding der baren.

Donars donder
De bliksems blaken
De winden doen
Een dreunenden clans
Lijken liggen
Klonters bloed
Van de fjeld aan den voet
Wanden van steen,

dreunt in de dalen,
in 't zwarte zwerk.
de wateren dansen
met mannen en draken.
te wiegen op 't water.
kleuren de baren
der vale klippen,
hoog als de hem el.

Terug door de wolken
Die naar 't Walhalla
Van wikings, gevallen

varen Walkuren,
de lijken dragen
in bloedigen kamp.

De burg van Wodan,
Schitt'rend in 't noorden
Met honderd veertig
Waar alles is gloeiend

— Glansheim
vertoont zich
met wallen en bogen
gouden deuren.
en laaiend van licht.
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't Licht stort zijn stralen
Verspreidt zich sprank'lend
In lichtere tinten ;
Door stortende stroomen
Hoog van den hemel,
Boven de baren,

o%er het zeestrand,
over fjorden en fjelden,
maar wordt overweldigd
van purper en paars,
als weeld'rig gewaad,
de donkere diepte.

Het blauwe gewelf,
Kroont de kruinen,
De velden van ijs,
De ziedende zee,
Natuur wordt een weelde,
In zijn kleurenpracht

doorstippeld met sterren,
de kantige klippen,
de vluchtende vlakte,
zwart als een afgrond.
een wondere wereld.
praalt het noorderlicht !

De strijd is ten einde :
Hogni verslagen.
Helgi is winnam
Thans ijlt hij Siegroen
Welke meerminnen
Op bevel van Hogni,

Hodbroddr gevangen,
Hun y olk geeft zich over.
in den wikingskamp.
haastig bex, rijden,
gevangen hielden,
Siegroen's vader.

Helgi ontrukt ze
Voert ze verre
Waar trotsch ze zal tronen,
Als vorstinne
Nevens Helgi,

aan der meerminnen macht,
naar zijn burg in de bergen,
en schitt'ren van schoonheid,
met kroon en schepter
den dapperen held !

Iv.
Helgi en Siegroen
Droegen hun dagen
Maar hun Neil
Het was geboren

waren gelukkig,
in vrede en in rust.
zou langer niet duren
uit haat en bloed.

Helgi had Siegroen's
In den kamp aan de kust.
Smeekten Wodan
Wegens den smaad,
't Verlies geleden

vader gedood
Hogni's zonen
hen to wreken
hun aangedaan ;
door Hogni's dood.

Wodan liet zich
Leende aan Dagr.
Zijn spere Gungnir,
Den wereldesch,
Weleer gekorven.
Wodan de wereld.
De spere Gungnir

licht bewegen,
Siegroen s broeder,
uit Yggdrasil,
den waardigen boom,
Met Gungnir beheerschte
Geen sterv'ling kon
weerstand bieden.
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Dagr wou Helgi
In 't heilige woud,
Overvalt hem,
Dood'lijk gewond,

gaan verrassen
in Fjoturlund ;
velt hem neer,
Met het wapen v an Wodan.

Toen nu Dagr
Van Helgi, den held,
Onder des hemels
Barst hij in tranen

het lijk zag liggen
den heerlijksten \Viking
wijd gewelf,
los en snikte.

Kiagend verschijnt hij
Zei haar hoe hij
Den wakkersten wiking
Gedood had met Gungnir,

ve5r Sigroen, zijn zuster,
den grootsten der helden,
van gansch het Noorden,
de speer van Wodan.

Helgi's gale,
Schiet verschrik'lijk
Z'is bitter verbolgen,
Zij vervloekt hem
Met woorden van woede

rampzalige Siegroen,
nit in gramschap.
en Dagr wordt bang.
ten eeuwigen dage
en blakenden blik :

bij goeden wind.
« Uw schip blijve steken
als gij moet vluchten.
Uw paard blijve staan,
warend in 't woud,
Wolf zult gij worden,
Uw zwaard zult gij wenden
Zwart van den hanger.
Zoo wordt Helgi
Tegen u zelf !
op zijn moord'naar gewroken.
Mijn moedige held
hoog als een esch
Hier stond Helgi,
als boven de dieren
Boven het braamhout ;
't hoofd verheven
Het hert uitsteekt,
door de zon beschenen,
Met welig gewei,
Als het staat op een heuvel, trotsch vOOr zich
beheerschend het dal...
Blikkend ter verte,
door Dagr vermoord.
flood is hij thans,
die mijn leven brak. »
Door Dagr, mijn broeder,
Dagr antwoordt
Die zijn wapen leende
Maar Siegroen komt
En Dagr siddert

dat Wodan liet doers,
om Helgi to dooden.
niet tot bedaren,
woning.
en wijkt nit
**

Plechtig liet Sigroen
Een groenende heuvel
Dagelijks, eenzaam,
Helgi, haar heil

Helgi begraven.
verheft zich op 't graf.
gaat zij daar weenen,
en haar troost betreuren.
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's Nachts als de maan schijnt,
Achter de rotsen
Zich soms verbergt,
Statig Helgi,

boven de meren ;
en kale klippen
Rijst uit zijn graf
gewapend als wiking.

Omringd door zijn rekken,
bangs de wegen
Zoo werd hij gezien
Met zijn stoet van ruiters

trekt hij zwervend
voort in den maanschijit
door Siegroen's maagd.
in plechtige staatsie.

Helgi herkent ze,
Haar zeggend Siegroen
's Nachts zijne wonde
De wonde, die Dagr
Met het staal van Gungnir,
Zonder te kunnen
— Wonde die immer

spreekt haar toe,
straks te verzoeken
te willen verplegen ;
hem had gestoken
Wodans wapen,
weerstand bieden ;
bloedt als hij uitrijdt.

's Nachts gaat Siegroen
Ten heuvel bij 't graf.
Helgi aan 't hoofd
Lange rij ruiters,
Met helmen en schilden,

met hare maagd
Weldra komt de stoet
van gewapende mannen,
in rood gewaad,
die schitt'ren in 't maanlicht.

Siegroen roept hem.
Omhelst de bedrukte,
In zijn graf in den heuvel.
En voorhoofd en lippen
Hij antwoordt haar,
— Brandende droppels,

en hij stijgt van zijn ros,
en gaat met haar rusten
Zij klaagt dat zijn handen
zoo koud zijn als ijs.
dat hare tranen,
zijn borst v erdrogen.

Siegroen wil Helgi
Wenscht bij hem
Vereenigd voor eeuwig
Van haar dierb'ren doode,

niet meer verlaten,
in den heuvel te blijven
in rust aan de zijde
haar held Helgi.

Hij zegt dat hij 's morgens
Over de rotsen
Naar het Walhalla,
Dat hij dagelijks
Waar zijn lichaam

voor de haan kraait
moet henenrijden
waar hij woont.
den heuvel voorbijrijdt
ligt in doodsslaap.

Daarna verdwijnt hij
Met starre blikken
Spraakloos aanschouwd,

weer met zijn mannen.
hebben zij alles
wat er geschiedde.
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Siegroen blikt Helgi
Als hij uit het zicht is
En zucht en weent

droeve na.
gaat zij naar huffs
en roept op haar Helgi.

E;n. 's avonds gaat ze
Om hem nog te zien,
Hij kwam niet meer

weer naar den heuvel
doch te vergeefs,
voorbij zijn graf.

En Siegroen blijft zitten,
Bij Helgi's hen% el
Haar lijk werd gevonden
Die streed voor haar,
Totdat hij gedood werd
Met de spere Gungnir,

zuchtend, verlaten,
tot aan haar doodsstond.
bij 't graf van haar held,
haar bevrijdde en lief had
door Dagr, haar broeder,
het wapen van Wodan.

Men lei haar lijk
Van waar zij werd
Vereenigd met Helgi
Waar helden en Walkuren
En strij den en sterven,
Onsterf'lijk zijn

in den heuvel bij Helgi
ten Walhalla geheven,
bij Wodan en Freia ;
mede drinken,
en weder opstaan,
gelijk de Asen.

Op aarde gestorven
Helgi en Siegroen,
Leven eeuwig

sinds eeuwen en jaren,
die elkander beminden,
in het lied der Skalden.
1824.

Beschouwingen over de XVII- en de
XVIII e eeuw in ons Vaderland
door Dr J. MUYLDERMANS,
werkend lid der lion. Vlaamsche Academie.

Ieuwen van bitteren rampspoed, van deerlijke ellende
waren de XVII' en de XVIII' voor ons Vaderland. (( Gedurende het grootste gedeelte der XVII° eeuw, was Belgie een
slagveld waarop het afgematte Spanje zijne laatste kracht verspilde, en het nooit verzadigde Frankrijk eene reuzenmacht
ontplooide om ons Vaderland, brok voor brok, onder zijn gebied te krijgen. Van de Maas tot den IJzer, van de Ourthe
tot de Schelde lag het land verwoest en uitgeput, en snakten
de bewoners, te vergeefs ! naar een weinig verademing, vrede
en vrijheid. »
Die woorden van den geschiedschrijver mogen als een
j uist samenvattend overzicht gelden van de XVII' eeuw (1) .
Maar eilaas ! verademing zou de XVIII' eeuw niet aanbrengen, en vrede en vrijheid zouden nog lang achterblijven.
Onmiddellijk echter rijst hier de vraag op : In welke gemoedsgesteldheid verkeerden toen de vaderen ? Zij leden, en
zij leden hard en langdurig; maar hadden zij alle wilskracht,
alle veerkracht, alle nationaal bewustzijn verloren ? Moet hun
de schuld aangewreven, of moet vooral aan de noodlottige
tijdsomstandigheden geweten, dat het Vaderland verviel, en,
dat kunst en wetenschap afnamen? Het antwoord op die vragen zullen wij trachten te leveren, kort en bondig, maar klaar
en klemmend terzelfder tijd, en derhalve vangen wij aan met
een bverzich t der gebeurtenissen. Zoo verplaatsen wij ons, eerstvan-al, op het terrein der feiten, waaruit wij ons oordeel moeten afleiden, of liever, wij laten de feiten zelf spreken.
I.

In 1667, begon Lodewijk XIV zijn reeks oorlogen tegen
Spanje, en de wijze van oorlog voeren hebben de moderne
Duitschers van hem kunnen afleeren.
« Niet alleen had hij de overmacht der wapenen te zijnen
(1) Zie Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het
einde der XVIlle eeuw, door Frans De Potter en Jan Broeckaert.
Brussel, drukk. F. Hayez, 1880; blz. 314.
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ander middel beval hij te gebruiken, dat hij meende evenzeer
te zullen baten : hij wilde, namelijk, geheel Belgie prijs geven
aan de verwoesting, en wel zoodanig, dat het voor langen tijd
nets zou kunnen opbrengen aan den spaanschen landvoogd,
he.geen, volgens het woord van Louvois, « ne se peut faire
qu'en y faisant beaucoup de desordres » (1) . En buitendien
eischte die verwaten vorst dan nog den schat onzer openbare
kassen en onzer schuren, alsook duizenden manschappen om
,onder zij ne vlag te strijden, of onder zijn bevelen allerlei
werken uit te voeien. Dit ging met zulke onmenschelijke mishandelingen gepaard, dat de Vlamingen van dien tijd de Franschen de christene Turken van Europa noemden, en dat « de
naam van Franschman hier dan ook, in de tweede helft der
XVII' eeuw, zoo diep verafschuwd en gehaat was als klonke
hij iedereen in de ooren als een vloek. Met opgeheven handen
bad het y olk in kerk en kapel om toch van dien zwaren geesel
verlost te mogen worden, gelijk het voorgeslacht der X' eeuw
de bevrijding van de noordsche barbaren had afgesmeekt ». (2)
Doch middelerwijl was het vredeverdrag van Munster, in
1648, tot stand gekomen tusschen Holland en Spanje. Het
ging er over het lot van Belgie; maar Belgie werd zelfs niet
geraadpleed, Spanje was al te zeer uitgeput om nog zijn man
te staan. Stukken en brokken zou de Hollander van noordelijk
Belgie afscheuren, en de Schelde zoude zijn stroom worden,
althans zou gesloten worden derwijze, dat de koophandel
van Antwerpen met een zelfden slag voor immer zou ten gronde liggen, verlamd en onmachtig.
Als men 's lands geschiedenis van die tijden in haar bijzonderheden ontleedt ; als men .nadenkt over die akelige geweldenarijen, waar onze voorouders de onschuldige slachtofiers van
waren, dan verstaat men den kreet van afgrijzen, waarmee een
onzer historici zich uitlaat : « Het hart krimpt ineen van verontwaardiging en toorn », zegt hij te recht, « wanneer men al
de omstandigheden, die deze afschuwelijke gebeurtenissen vergezelden, nagaat, en men vraagt bij elke schrede die men verder
(1) Zie De Potter en Broeckaert, op. cit., blz. 310-313.
(2) Zie ibid. blz. 313. — Lodewijk XIV stierf op den 1 Sept. 1715.
Terloops zij aangestipt : « Les serviteurs de sa maison pleurerent
Louis XIV ; it n'en fut pas de meme du peuple. Le peuple accueillit
la nouvelle de sa mort comme une delivrance ; sur le passage du convoi funebre, qui se dirigeait vers Saint-Denis, on entendit des chants,
des cris de joie, des rires bruyants meles anx cliquetis des verres que
Pon entrechoquait pour feter le depart supreme du grand roi. » — Zie
Cours d'Histoire. Histoire de l'Europe et de la France de 1610 a 1789.
par Pabbe P. Caf_znol. Paris, libr. Ch. Poussielgue, 1900; p. 246.
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in het onderzoek doet, of de ijselijke rampen, Welke ons Vaderland in die dagen van diepen rouw te verduren had, ook de
natuurlijke beschermers van het arme y olk gevoelloos hadden
gemaakt voor al zijne jammeren » (1).
Eilaas ! Belgic was door vreemdelingen bestuurd, kende
zelfs geen eigen vlag om onder hare plooien macht uit de eendracht ter verdediging te scheppen. En hoe werd het bestuurd?
Onbehendigheid, zwakheid of verwatenheid kenschetsten maar
al te dikwijls de spaansche landvoogden, en zij moisten niet,
hoe zij ten goede voor het algemeen welzijn moesten doen
strekken het vele goeds, dat er nochtans in het karakter der
Belgen lag en nog ligt opgesloten.
En zoo trad men de XVIII' eeuw in. Het zag er z(56
onrustwekkend zwart uit aan den gezichteinder, toen Karel II
van Spanje, op den 1 November 1700, kinderloos stierf. Wie
zou hem opvolgen ? Wel was hij in zijn hert genegen voor het
Huis van Oostenrijk, waar de spaansche koninklijke familie
zelve een tak van was; maar uit schrik voor een nieuwen oorlog met Frankrijk, dat wel ten onrechte aanspraak maakte,
teekende hij al weenend een testament, dat Philip, den tweeden noon van den franschen dolfijn, hertog van Anjou, tot
zijn erfgenaam aanstelde. Zoo zou de kleinzoon van Lodewijk XIV den troon bestijgen der afstammelingen van Keizer
Karel V ! (2) Edoch niet zonder tegenstand, niet zonder moeite !
In den Haag, ten jare 1698, en op 13 Meert 1700 nog te
Louden, werd een geheim verdrag geteekend tusschen Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Provincien. Zal men echter
dit verdrag uitoeren? Vermelde Mogendheden eigenden zich
de macht toe, de spaansche bezittingen onderling te verdeelen.
Doch met welk recht ? Het vooruitzicht van die verbrokkeling
vervulde veler herten met achterdocht en angst, en, zoo sclireef
veldmaarschalk Graaf de Merode-Westerloo, « om de monar« chip in haar geheel, ongeschonden, te bewaren, hadde men
(( zich niet alleenlijk franschman gemaakt, zooals het inder(( daad gebeurde, maar zelfs turk, geloof ik, zoo men ware
(( overtuigd geweest, dat de Turk ons hadde kunnen recht
(( houden. Men haatte Frankrijk, on haissait la France, maar
« wat gedaan ? De Keizer was al te zwak om aan de drij Mo(( gendheden, die 't verdeelingsverdrag aangegaan hadden,
« weerstand te bieden. Hij was ook te verre van ons verwij« derd », (3) en, niet beter kunnend, achtte men zich nog
(1) Zie De Potter en Broeckaert, op. cit., op blz. 301.
(2) Zie Flistoire de la Belgique, par H. G. Moke. Vierde uitg
Gent, drukk. W e Rivort ; blz. 451.
(3) Zie Memoires du Feld-marechal Comte de Merode-Westerloo.
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gelukkig den Hertog van Anjou aan te kleven. Spanje en de
Staten der Belgische provincien stemden er aanstonds in toe ;
en Lodewijk XIV, in den naam van zijn kleinzoon, voortaan
Philip V, nam bezit onzer landen (1).
Naar officieele betoogingen te oordeelen, viel het niet
te betwisten : ons yolk hield het vrij algemeen met Philip V.
Het zou nu gedaan zijn, dacht men, met den invloed en de
kuiperijen der Engelschen en der Hollandere, aan wie men een
ekel had : « Le nouvel ordre de choses, schrijft Gachard, devait mettre un terme a l'influence des Anglais et des Hollandais, pour lesquels l'eloignement de la nation etait extreme,
et a cause de la religion qu'ils professaient, et parcequ'elle
leur imputait l'aneantissement de son industrie et de son commerce. Les Belges voyaient aussi avec chagrin les troupes de
ces derniers occuper toutes leurs forteresses. »
Edoch, reeds in den beg;nne van Meert 1701, brak de
oorlog los. Keizer Leopold I verzette zich tegen het testament
van Karel II van Spanje. Het Groot Verbond kwam tot stand :
Oostenrijk, Engeland en Holland, Pruisen, Portugaal en Savoije namen tegen Lodewijk XIV en zijn kleinzoon de wapens
op : Die SPaansche-erfenis-oorlog zou andermaal 12 jaar duren;
andermaal zou 't arme Vaderland worden kaalgetrapt, verwoest en uitgeplunderd. « Ce que la Belgique souffrit alors,
it serait difficile d'en donner une idee » (2) ; wat de voorouders
toen te lijden hadden, viele .moeilijk te beschrijven. Zoo getuigt de geschiedenis.
Och ja, het benarde Vaderland zat tusschen den hamer en
het aambeeld, en, op slot van reken;ng, wat was er waarlijk
voor onze voorouders gelegen aan al die bloedige oorlogen?
welk voordeel ? De eenen zooals de anderen behandelden ons
als 'n koopwaar, die twee joden onder elkander versjachelen.
Betrouwt echter geen der twee. Was men in 't begin ingenomen met Philip V, dit duurde niet lang : zijn regeering ging
te zeer om raad in Versailles, en wat men heur daar inblies,
streed al te regelrecht zoo tegen aard en zin van het yolk als
tegen deszelfs voorrechten.
Reeds bij 't overlijden van Karel II, hadden niet Ave-;nig
Beigen hun voorliefde voor 't Huis van Oostenrijk betuigd,
en van lieverlee groeide dit getal nu aan. Het nam vooral toe
na Marlborough's overwinning te Ramillies, op den 23 Mei
chevalier de la Toison d'or, capitaine des trabans de l'empereur Charles VI, etc. Brussel, drukk. Wahlen, 1840, tom. I, blz. 171.
(L) Zie Histoire de la Belgique au commencement du XVIII° siecle, par M. Gachard ... Brussel, drukk. C. Muquardt, 1880 ; blz. 19.
(2) Zie Gachard, op. cit., blz. VI. Preface.
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106, en na Karel van Oostenrijk's erkenning door de Staten
van Brabant en Vlaanderen.
« In militair opzicht », zoo getuigt een engelsch schrijver (1), « vindt men geen enkele reden die voldoenden uitleg
geeft, hoe 't kwam dat de Bondgenooten z(56 gemakkelijk, na
dien veldslag van Ramillies, tal van sterke garnizoensteden
in Belgie konden bezetten. Antwerpen, Audenaarde en Gent
hadden zich moeten verweren, maar neen ! Aan fransche troepen alleen was de verdediging van geen dier steden toevertrouwd; er waren met hen ook spaansche en waalsche regimented, en deze betoonden niet veel iever voor Philip's belangen; integendeel, verscheidene hunner hoogere officieren en
het meerendeel der manschappen lieten neiging blijken voor
den oostenrijkschen mededinger, aartshertog Karel. Overigens
de inwoners der Nederlanden, over 't algemeen, schenen veeleer meer en meer genegen de aloude banden van hun Vaderland met het Huis van Oostenrijk heraan te knoopen, liever ja
dan dit Vaderland onder het bewind van den franschen tak
van Spanje te zien overgaan. Het lijdt dan geen twijfel, of al
die omstandigheden droegen er toe bij om de overgave der verschillende steden te bespoedigen, en onder den drang dier
zelfde omstandigheden hadden de fransche bataillons de handen niet vrij genoeg om zich te verdedigen gelijk zij anders
deden of zouden gedaan hebben. Zoo b, v. Antwerpen had een
garnizoen van twaalf bataillons ; loch zes dezer waren spaansche, en de bevolking was geenszins bereid om de gruwelen
eener belegering te doorworstelen : zooveel was Naar de eer
niet weerd aan Philip toe te behooren, en aldus valt het licht
te begrijpen, dat de stelling aldra zich aan de Bondgenooten
ox ergaf. » Zoo luidt de getuigenis van dien Engelschman.
Verwijlen wij bier echter niet langer. Door puinen en biped
geraakte men eindelijk tot een vredeverdrag of tot het zoogenaamd Barreel-Tractaat van den 15 November 1715 : De spaansche Nederlanden werden aan aartshertog Karel, nu Keizer
Karel VI geworden, toegekend. Eilaas ! in welken akeligen
toestand ! Met gegronde reden mochten de Staten van Brabanthem in 1716 herinneren, dat die noodlottige oorlog : « que
c'avait ete la plus dure et la plus cruelle qu'ils eussent essuyee
depuis plusieurs siecles ». Het zou echter nog de laatste
niet zijn ! Och acme; wat bracht die vrede voor de vaderen
mee, die vrede waar zij z(5(5 naar gesnakt hadden? Wat zou de
(1) Zie Histoire abregee des Guerres dont les Pays-Bas et particulierement la Belgique ont ete le theatre (1659-1815), avec des reflexions politiques et militaires, par le Colonel Sir James CarmichaelSmyth. Uit het Eng. vertaald door Kapitein E. Lagrange. Luik, drukk.
Oudart, 1843; biz. 139.
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blij-inkomstgifte zijn van het Huis van Oostenrijk voor
nieuwe of weergevonden, doch uitgeputte onderdanen?
Vernedering en ellende, meer dan ooit
In het Congres van Utrecht speelde de Hollander met den
Engelschman meester, en Oostenrijk moest den duim leggen.
De gevolmachtigden der Mogendheden beslisten over het lot
van Belg;e, en bekommerden zich weinig om hetgeen de Belgen gevoelden of verlangden. Vruchteloos hadden de Staten
van Brabant, van Vlaanderen en Henegouw afgeveerdigden
naar Utrecht en naar den Haag gestuurd om daar hun wenschen voor te leggen : men wou hen nog niet aanhooren; van
Hollanders en Engelschen ontvingen zij zelfs geen antwoord ( 1 ) .
En drukkend, verpletterend waren voor ons de lasten die de
Hollander oplei : Oostenrijk zou aan Holland betalen de overgroote Somme van 13 millioen gulden, eenmaal, en daarbij
12 honderd 50 duizend gulden jaarlijks, en beide sommen moesten gestort door Belgie. De Hollanders zouden ook over de
barreel-stellingen der Nederlanden tegen Frankrijk beschikken,
en daarom zouden zij alleen garnizoen houden in Namen,
euine, Doornik, Meenen, Waasten, Ijperen, DendermorCie
en in 't fort Knokke. Zij zouden er ook de gouverneurs en de
stafoversten van benoemen, met enkele verplichting voor dezen, den eed van getrouwheid aan den Keiver of te leo,cEen deel van Vlaanderen en Gelderland werd van Belgie losgescheurd, en, in geval van oorlog, mocht Holland geheel de
streek tusschen de Schelde en de Maas, tot aan den Demer,
onder water zetten; daarbij, wat toch te Munster reeds beslist werd, zou voor immer de monding der Schelde voor Belgie gesloten blijven...
Ziet, zoo werd het verhakkeld en verminkte Vaderinlia
overgeleverd aan nijd en hebzucht, en, als vreesde men dat
dit gehavend en uitgeput lichaam nog leven genoeg overfrield
om naderhand te trachten zich op te beuren en een deeltje
van zijn vroegeren bloei en luister te herwinnen, had men
het zoodanig omringeld en gekneveld, dat haast alle beweging
omnogelijk viel. Zoo vriendelijk handelde onze noorderhmtr(21
II.
Valt het te verwonderen, dat Kier een lange kreet van verontweerdiging het vredeverdrag van Utrecht onthaalde, een
kreet van afkeer voor den Vorst, die zulke ongerechtigheid on(1) Zie Gachard, op. cit., biz. VIII-224.
(2) Zie Ferdinand Rapedius de Berg ... Memoires et documents
pour scroir a l'histoire de la Revolution brabanconne ... par P. A. F.
Gerard. Brussel, drnkk. Demanet, 1842 ; Vic, 112.
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derteekend en bekrachtigd had?... Tegen de Hollanders was
het haat en woede, vooral in Vlaanderen (1), en men was er
niet verre van of naar de wapens te grijpen, en z:ch op hetzeltde Frankrijk te beroepen, waar men tien jaar te voren
nochtans zoo heftig de dwingelandij van verwenscht had.
Wat men in 't werk stelde om verzachting te verknjgen
en de Hollanders redelijker te maken, kan hier niet aLngehaald; doch dat er haat en woede in 't volkshert kroppen bleef,
is zeker.
En hoe zou die wrok afgenomen hebben ? Het over-endeweerloopen der vreemde legers had onze landouwen verwoest,
had den handel geknakt, had onze nijverheid ten gronde gebracht, en intusschentijd lagen onze voornaamste garrizoensteden onder 'n vreemde bezetting vernederd. Maar Engelschen en Hollanders, zaakjeslui gelijk zij waren, gebruikten
daarbij nog al hun macht en invloed om hier hunne koopwaar
op te dringen, en onze laatste werkhuizen in leven en streven
te belemmeren. In die verdrukking, ik zei bijna, in die wanhoop, keerde menigeen de blikken naar Frankrijk toe; trouwens, van die zijde, zoo hoopte men, kon hulp en kracht
uitgaan om paal en perk te stellen aan de overrompeling van
de vreemde legers, en zou misschien een nieuwe weg worden
gebaand voor koophandel en welvaart (2). Wat toch had Spanje vermocht ? Wat deed Oostenrijk verhopen na het wraakroepend en onteerend Barreel-Traktaat?...
Een klein dertigtal jaren bleef het Vaderland in ruste.
Keizer Karel VI heette nu onze landsheer. Maar al dien tijd
was zijn grootste bezorgdheid, zijn eenig doel, mag ik zeggen,
de erfenis zijner Staten ten voordeele zijner dochter MariaTheresia te verzekeren; doch pas had hij, in 1740, zijn hoofd
te rusten neergelegd, of zijn testament, zijn Pragmatieke Sanctie, werd door de eedverwanten zelven stuk gescheurd : Spanje
en Frankrijk, Pruisen en Beieren spanden samen om de oostenrijksche bezittingen onderling te verdeelen (3).
Al ras viel het in de oogen, hoe Frankrijk op de Oosteprijksche Nederlanden uit was, en nu sprongen ter zelfverdediging Holland en Engeland bij om Maria-Theresa te helpen.
Wederom werd Belgic het slagveld van Europa. Karel VI
(1) Zie Gachard, op. cit., blz. 449.
(2) Zie H. G. Make, op cit., blz. 463-464.
(3) g Een leger van 200.000 man ware veel beter geweest dan al
die perkamenten » ! Zoo sprak de Pruis Frederik II. Van toen alreeds
stak in de Hohenzollerns niet veel eerbied voor belofte en eed ! Maar
zij waren vooruitziende. Toen, in 1740, die Frederik II zijn vader opvolgde, was Pruisen een groote kazerne met het beste leger van Europa en een wel gevulde geldkas.
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had zijn levensdroom meenen te waarborgen door tal van verdragen en opofferingen; maar de twee zekerste waarborgen had
hij verwaarloosd : Voor een sterk leger noch voor een welgevulde staatskas had hij gezorgd : beide ontbraken.
In 1744, berstte de storm hier los, en de Franschen vielen
West-Vlaanderen binnen. Intusschen sloeg een leger van 70.000
Engelschen, Hannoverschen, Hollanders en Oostenrijkers neder
in en rondom Brussel; doch het kon onmogelijk den franschen
maarschalk Maurits van Saksen weerstand bieden ; het werd
te Fontenoy bij Antoing verslagen : een deel van Henegouw
en gansch Vlaanderen was de buit dier overwinning, en, 't jaar
naderhand, 1746, vielen al de Oostenrijksche Nederlanden,
buiten Luxemburg, in de macht der Franschen. Ook Hollandsch
Vlaanderen, d. i. al de hollandsche bezittingen op den linkeroever der Schelde werden veroverd, en zelfs Maastricht en Bergen-op-Zoom konden het niet uithouden. Toen werden de Hollanders en hun Bondgenooten op vrede bedacht, en, op den 18
October 1748, werd die vrede te Aken geteekend. Lodewijk XV
had gezeid, « qu'71 ferait la paix, non en marchand, mais en
roi » (1). En dit was wel eenigszins waar : Holland kreeg zijn
veroverde gouwen terug, en Belgic werd aan Maria-Theresia
weergegeven. Sedert bet vredeverdrag der Pyreneeen, in 1659,
was het verdrag van Aken het eenige, dat den Franschnian met
ledige handen heenzond en hem geen stuk onzer provincien
toekende. Het was vooral Pruisen, dat door de aanhech lin g van
Silesia er wel bij vaarde, en van daar dat men uit misnoegdheid
in Frankrijk de spreuk invoerde, naar men zegt : Travailler
pour le 'roi de Prusse, voor een niemendal werken. (1)
III
Edoch laat ik hier een kleine parenthesis inlasschen.
In 't begin van Februari 1746 kwamen de Franschen de
stad Brussel belegeren, en eenige dagen daarna gaf het garnizoen zich over. Ren oogenblik dacht de maarschalk van Saksen de stadswallen te sloopen, doch zich bedenkende achtte hij
het geraadzamer de stad met een sterke legermacht te bezetten.
Hij zelf betrok het hotel Tour-et-Taxis, dat hij door de gemeente zeer rijkelijk bemeubelen deed : alzoo beliepen de tapisserijen alleen tot de somme van 17.988 gulden. Die u'tbuiting lag in zijnen aard : drukkende oorlocrsbelastingen werden
aan de veroverde steden opgelegd, en hadde hij met inzicht
over de oostenrijksche overheersching willen doers spijt hebben, beter hadde hij dit niet kunnen bewerken. Men juichte
hij zijn vertrek.
(n Zie Gagnol,

op. cit.,

op biz. 315.
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hechtte hij er aan, zegepralend zijn intrede in de veroverde
steden te doen, maar dit gebeurde nog al, zooals Jan David
voor Mechelen aanstipt (1), « zonder iemand in 't bijzonder
kwaad te doen ». Trachtte hij alzoo de achting des yolks te winnen? Vie weet? Op Zondag, 15 Mei 1746, deed hij aldaar zich
inhuldigen. Op bevel der stedelijke overheid, waren de huizen
op zijnen doortocht versierd, de straten met zand bestrooid, en
met eene dubbele rij krijgsvolk afgezet. Onder het luiden van
de klokken en het spelen van den beiaard, trok de Koning,
met prachtigen stoet, naar de hoofdkerk om er het Te Deum
te hooren zingen. Daar stond, aan het hoofd van zijn kapittel,
de kardinaal-aartsbisschop Thomas Phil ; ppus van Alsatia en
Boussu hem of te wachten, en dezes aanspraak, zoo zinrijk als
kart, mag Kier wel aangehaald. — « Koning, zoo sprak de
« kerkvoogd, de God der legers is oak de God der bermhertig(( heden. Terwijl Uwe Majesteit Hem bedankt over de be(( haalde overwinningen, bidden wij, dat het Hem believe - die
(( te doen ophouden door een spoedigen en duurzamen vrede.
(( Het bloed van Jesus Christus alleen vloeit op onze autaren;
« al ander bloed verschrikt ons. Een prins der Kerk moet
« de kloekmoedighe'd hebben om dien schrik kenbaar te ma-.
« ken aan den Allerchris:elijksten Koning. » Op welke mannelijke taal Lodewijk XV antwoordde : u Heer Kardinaal, uw
(( verlangen stemt overeen met mijn innigen wensch, die niets
(( anders betracht dan mijne vijanden tot vrede aan te drijven.
(( Het is het eenige doel van al mijn doen, het is de bekro(( p ing die ik verhoop, van al mijn bemoeiingen »... En na
de plechtigheid ter kerke gebeurden er andere plechtigheden
in de stad, « zooals de steden, in dien tijd, aan gekroonde
hoof den meenden schuldig te zijn »... De oorlog zou echter
nog twee jaar duren...
Dit laat eenigszins oordeelen over de gemoedsgesteldheid
toen ter tijde.
In 't voorbijgaan nog een woord over 's Konings intrede in
Brussel. Op den 4 Mei 1748, kwam hij met zijn hof en een
aantal hoog-officieren tot Brussel. Op de kosten der stad betrok hij het hotel Egmont, en, telkens hij van het leger naar
die waning terugkeerde, waren de straten bestrooid met wit
zand en behangen met bloemkransen. Op H. Sacramentsdag
(1) Zie Geschiedenis van de Stad en de Heerlijkheid van Mechelen, door Jan David. Drukk. Vanlinthout en C ie , Leuven, 1854 ; op blz.
406-407.
— Verzameling van Naamrollen betrekkelijk de kerkelijke Geschiedenis van het Aartsbisdom Mechelen, door (Pastoor) J. B(aeten).
Drukk. Van Moer, Mechelen. z. j. blz. 117, I D.
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woonde hij de hoogmis bij in de Ste-Goelekerk, en vergezelde
hij de processie met een flambouw in de hand en te midden
eener dubbele haag fransche soldaten. De bevolking echter
gedroeg zich deftig, bleef haar zelve bewust in een stijve,
stijve beleefdheid. Dit was in Gent het geval niet : daar, daar
viel de vijandelijke gezindheid licht te bespeuren : wat de stad
ook uitboeten moest door tal van plagerijen. Brugge integendeel scheen met de Franschen ingenomen (1) , en wellicht was
hei daarom, dat geheel West-Vlaanderen met uitnemende
zachtheid behandeld werd.
En hoe was het met het yolk gesteld ? Hoe was het gezind?
Het loont de moeite dit na te gaan in tal van schriftjes, die
men doorgaans ter zijde laat, en die nochtans beter dan eenig
ander ding de gemoedsgesteldheid van den volksstand uitdrukken : ik bedoel hier de volksliedjes.
Deze die mij uit de XVIII' eeuw mochten in de hand
vallen, zijn maar dood-arme rijmelarij, althans over 't algemeen; doch wat zij verhalen, wat zij zingen is de taal des herten,
en stemt overeen met hetgene het yolk denkt en goed acht.
Trouwens, d'e arme stakker van liedjeszanger zou v6Or het
yolk den mond niet hebben geopend om te loven wat het
yolk verafschuwde, om te doemen wat het yolk 1:efhad.
Volgen wij den man op het spoor tijdens den Oostenrijksche-erfenis-oorlog. Anders zal de toon van 't lied geweest
zijn in 't land van Luik en Limburg, anders in West-Vlaan deren. In die eerste gouwen werd de arme landman tot op het
hemd uitgeschud, en toen daar niets meer te rooven overbleef,
plunderde de maarschalk van Saksen Brabant en Oost-Vlaanderen uit (2i. Middelerwijl hoor ik de Franschen in WestVlaanderen toejuichen in tal van liedjes. Valt dit wellicht te
wijten aan den haat, welken Hollanders en Engelschen enkele
jaren te voren hadden ingeboezemd? Dit is niet onmogelijk.
Edoch een andere oorzaak kan daartoe ook bijgedragen hebben. West-Vlaanderen werd door Oostenrijk bijna beheerd als
een overwonnen land. Afgescheurd van het overige gedeelte
van Vlaanderen, bevatte het inzonderheid de gouwen die Lodewijk XIV veroverd had, doch ook had moeten weergeven.
Na deze weergave vroegen en hervroegen die Vlamingen om
terug in het aloude graafschap opgenomen te worden, en alzoo
wederom in 't bezit van hunne vroegere rechten en vrijheden
te treden. Het baatte eclrfer niets. Bij de troonbeklimming nam
de Vorst bezit van West-Vlaanderen zonder in zijn naam eeni(1)Zie Mintoires et souvenirs sur la Cour de Bruxelles et sur la
Societd beige ... par P. Roger et Ch. de Ch., Bruxelles, 1850 ; blz. 55 en
vlg.
(2) Zie De Potter en Broeckaert, op. cit., blz. 317-318.
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gen eed te doen afleggen. Dit toonde genoeg waar Oostenrijk
heen wou, en dat de inwoners hiermee ingenomen waren, zal
wel niemand beweren (1). Is die fransche noot in die merktliedjes daar een weerklank van ? Het kan wel zijn, te weer
daar de bezetting vrij lang duurde. Wat er ook van zij, het
mag toch alleszins bevreelnden, en het zal niet zonder belang
zijn de vlaamsche en, meen ik, westvlaamsche volksbarden op
te volgen en of te luisteren.
Hoort een eersten zingen een « Nieuw Vreugde-Liedt over
« het geweldig innemen der Stadt en Casteel van Ghendt,
« mitsgaders de attaque geschied by 'Ilene. Stemme: De ge« wenscitiste daegen, enz. » (2). — Het l e der 9 stroofjes luidt

als volgt :

« 't Jaer seventhien hondert
veertig vyve, elck een
stont te Ghendt verwondert,
soo den daeg-raet scheen,
(1) 'Lie Les Constitutions nationales beiges de t'ancien _Regime ...
par Edm. Poullet. iVlemoire couronne par l'Acadernie dans la seance du
4 mai 1874. Tome XXVI; pag. 8.
(2) De inneming van Gent door de Franschen, onder 't bevel van
den graaf van LOwenthall, gebeurde op den 15 Juli 1745. Kort daarop
namen. zij Audenaarde in, Aalst en . Dendermonde, Oostende (den 24
Oogst) en Nieuwpoort.
Over die inneming las ik een « Nieuw Historie-Liedt van de I3'elege ringe van de stercke stadt en haven van Oostende, overgegaen
den 23 Augusty 1745. Stemme : Hoe vriendelyck is het jaegen etc. —
Dit liedt begint .
« Wat schrick was 't voor Oostende,

nu het de Franschen sag !

Beck riep : Wat droeve ellende
sal ons gebeuren ! ach !
't Is negen-en-dertig jaeren
dat wy tot ons verdriet
nog eens belegert waeren,
daer men nog blyk van siet.
Eylaes ! dan wiert does gansche stadt,
door 't grauwsaem bombarderen,
bynaer geleyt in asschen plat.
Wat hielp ons deffenderen !
••• Ondanks het engelsch escader ter zee, viel Oostende in de
macht der Franschen, die daarop zich tegen Nieuwpoort keerden.
« Biedt sy (de stad) veel tegenstandt,
't sal haer wellicht berouwen,
als sy wordt aengerant.
0 Nieupoort, gy hebt ongelyck
soo gy wilt optineren :
geeft deer aen Koning Lodewyck
En wilt eapituleren ! »
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omdat men sag,
den . elf step dag
in July, binnen
dat groote Ghendt
elck over end,
midts de fransche macht
haer kon overwinnen
door de wapen-kracht » .
In 't 2e stroofje wordt gezeid, hoe, 's morgens heel vroeg,
de Engelschen nabij Melle geslagen werden, daar zij proviand
in de stad Gent wilden binnenvoeren; — en daarop het 3*
stroofje :
« Vele duytsche houzaeren
en hollandsche jans,
die daer t' saemen waeren
met de gentelmans,
zyn daer betrapt,
ter neer gekapt,
en doodt gebleven
tot ons genucht;
met d'opstaende son
is dien smoor verdreven
door Louis Bourbon ! »
Ien week daarna, volgde de inneming van Brugge. Men
late mij hier inlasschen een toenmalig « Nieww Liedelzen van
den solemnelen intrede van Syn AlderclAistelyckste Majesteyt
den Koning van Vranckeryck benevens syn sone den heere
DulPhyn in de stadt Brugge in Vlaenderen, den 19 July 1745.
Stemme : Van de bataille by Fontenoy. Dit lied late oordeelen -

over de gemoedsgesteldheid der Bruggelingen, en denkelijk
Van meer an deren. Luistert :
1. So ras de Brugsche Maegdt
verstont, dat in haer waning
verscheynen sou den Koning,
sulckx heeft haer wel behaegt ;
sy quam haer op te schicken
met groene lanwer-blaen,
om d'Alderchristelycken ) bis
monarch wel te ontfaen.
2. Sy deed' strackx door de Faem

die blvde maere weten

– 675 —
aen al haer in-geseten :
Dat was hun aengenaem.
Men sag elck huys behanghen
op 't beste dat men kon,
om eerelyck t' ontfanghen
Vorst Lodewyck Bourbon !
3. Het Magistraet ontfing
die Princen weird to rommen,
en wenscht hun welgekommen
soo elck de Poorte inging.
De dekens met flambeeuwen
gingen op yder zyd',
terwijl men hoorde schreeuwen
al ive le Roy Louis.
4. Dien treffelycken zwier
sag men alom verkonden,
vermidts de koper-monden
uyt-spouden vlam en vier.
Den Beyaert liet haer hooren
en de triomph-klock mee,
als desen hoogh-gheboren
monarch syn intree dee.
5. Dan wierd Syn Majesteyt,
naer uytterlyck verlangen,
met groot gezag ontfangen
van Syn Hoogweirdicheyt.
De danck-plicht aen den Heere
song men besonder schoon,
en dat tot meerder eere
des Koning en syn soon.
6. 't Te Deum was gezongen,
weer op hun peerd gesprongen
tot vreugdt van allegaer.
Geen mensch die hem versaede
in 't &en der eerlyckheydt
soo van de cavalcade
als van Syn Majesteyt !
7. Dan ging de Brugsche Maegdt
den wyn van eere aenbieden
aen dese hooge achtbaer lieden :
dat hun wel heeft behaegt.

/ bis
)

bis

?bis
,

bis

bis
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Den Koning om te prysen
dien die syn plicht voldoet,
sey : Brugghe, uw eei-bewysen,
dat is my lief en soet.

bis

8. Soo ras dan als de son
was voor ons oog verduystert,
wierd heel de stadt verluystert
soo glansryck als men kon.
Den nacht die scheen te wesen
verandert in den dag
door soo veel uyt-gelesen
keers-lichten die men sag.
9. Men hoorde niet als Frans
uyt-babbelen en schryven
soo by de brugsche wyven
als by de jeughd en mans.
En g'lyck-er veel vervulden
de locht met vreughdLgezang,
waeren-der veel die krulden
voor drye vier daegen lang !
10. De borgerye sal in
alle eeuwen mogen rommen,
dat sy tot haer sag kommen
den Koning en Dolphyn.
De Brugsche Maegd sal leven
oock in de g'heugenis
van soo een hoog verheven
Monarch als Bourbon is ».

bis

I

bis

bis

... Kreupele rijmelarij, zegde ik; doch het volkshert van
voor twee eeuwen spreekt er uit.
Zoo trof ik nog aan een « Vreugde-Liedêken over de victonic bevochten door Syne Alder-Christelyckste Majesteyt op
den 2 July 1747 » (te Lawfeld). Stemme : Mon cher Pere le
Roy.

Doch 't is voornamelijk de verovering van Berg-op-Zoom(!),
die den zanglust van den merktbard opwekt. Aan een
(1) Na den veldslag van Lawfeld, door de Franschen gewonnen,
I les vainqueurs concurent un projet plus hardi, qui devait etonner
toute l'Europe : c'etait d'assieger Berg-op-Zoom. Cette ville etait regardee comme imprenable ; le prince de Parme en 1588, le marquis de
Spinola en 1622, avaient echoue devant elle ; elle etait fortifiee par Cohorn, defendue par une terrible artillerie, gardee par une nombreuse
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(( Niesiw Liedeken 'over het innemen van de stercke stadt Bel-gen-oP-den-Zoom door de waPens van Syne Alderchristelyckste Majesteyt (op den 16 Sept. 1747). Stemme : Den elfsten dag
van Mey. » ontleen ik de 4' strophe :

« Jan Kaes die meende (n) hier
te stutten of doen staeken
de fransche oorlogs saeken
door syn onnut getier :
Maer siet, hy wierd genepen
door 't frans beleyd en macht.
Sy kenden syne knepen :
Soo wierd de stadt gegrepen,
als men het minste dacht. »
In de volgende strophen wordt de inneming der stad beschreven; de 11 6 luidt aldus :
(( Recht naer Batavia
mach 't Staets gebiedt vertrecken :
daer valt niet mee te gecken,
den Fransman komt te na :
Den Leeuw, hoe fel van wesen,
die seven pylen voert,
die moet haest gaen naer desen
waer hy is uyt geresen,
en zyn de muyl gesnoert !»...
Merkweerdiger is nog het « Triumj,h-Liedeken over het
veroveren stormer-handt vande stercke stadt Berghe-op-Zoam
door de victorieuse waPenen van Syne A lder-christelyckste
Majesteyt Ludovicus X V, Coninck van Vranckryck ... Sternme : Mon cher Pere le Roy.

Het lied telt 14 strophen. Graaf van Lowendahl, de fransche veldheer, en de Maagd van Bergen-op-Zoom worden beurtelings sprekende voorgesteld. Luistert naar de inleiding :
de fransche veldheer spreekt :
Machtig Berg op Zoom,
glans van den hollandschen boom,
die my zeer behaegt,
omdat gy uw maegdom draegt,
uwen bruydegom
garnison, et protegee par une bonne armee. Cependant le comte de
Loewendahl eut ordre de l'aller investir ; et graces peut-titre aux parallêles inventees par Vauban, it emporta Berg-op-Zoom. Ce triomphe
fit trembler la Hollande ». Zie Fastes militaires des Beiges ... Tom.
ITT. Drukk. Brussel, 1835, blz. 159.
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wilt syn Lely-blom
u voor een present
schencken, en by maeckt bekent,
dat gy hem beminnen moet,
schoon gy dit noode doet ».
...En de stad antwoordt :
« Wien wordt daer gehoort
aen myn sterck onwinbaer poort,
en die met syn praet
jantjen, mynen besten maet,
van hier jaegen wilt?
'k Zal met swaert en schildt
syn kracht wederstaen.
'k Hoare, 't is den franschen haen,
die nu met syn groot geschreeuw
dreight den hollandtschen leeuw ».
En hoe meer de veldheer aandringt, hoe trotscher de stad
insnapt :
« In mijn Roovers-Fort
wort den haen syn steert gekort ! »
Doch al die trots verandert aldra in hulpgeschreeuw : de
stad moet zich overgeven, en de liedjeszanger eindigt :
« Bidt, dat Vranckeryck
g'heel de Republyck
en al 't Staeten-landt
haest mag krygen in syn handt,
en dat men geen ketteryen_
daer nimmermeer mag sien ! »
Die twee laatste rijmen laten wel een westvlaamsche herkomst vermoeden.
Nopens Bergen-op-Zoom trof ik nog een ander lied aan,
met gothieke letter gedrukt, en dat heet : « Hekelende AensPraecke tot de Hollandtsche Seigneurs over de veroveringe

van Bergen-oP-Zoom en haer Forteressen. Stemme : Wat is de
weireldt loos etc. »
Heeft dit lied niet veel om het lijf, al niets meer dan de
andere merktliedjes van toen en nu, — zoo sprekend bedoel ik de taal, — klinkt het toch satyrisch bitter tegen den
hollandschen buurman, en houdt de zanger het met de Franschen .Luistert :
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1. Wel loose Jantjen Kaes,
hoe may hebt jey het aen u maes,
dat Bergen op den Zoom
verliest haer ram,
mits sy buckt onder 't fransche jock :
Suypt hier op een genever-slock,
nu dat uw bevende hert
beswyckt van smert.
2. Gy sey : het was een maeght
die noyt een kansjen had gewaegt,
en nu is zy bedodt,
want 't is verbrodt;
haer ongeschonden maegdendom
streckt d'edel fransche Lely-blom
tot meerder glans en geur
op dese uer.
3. Gy bofte als een sot
op uw fortress' Ki'cki inde pot.
Nu kyckt den fransman daer
in, is 't niet waer?
en gy kyckt nu naer 't haese-padt
g'lyck d'honden met een flassche aen 't gat,
en duyckt u t' allerbest
in 't geuse-nest !
4. Segt nu eens, beste maet,
hoe 't met den bril van Zeelandt gaet :
Is 't glas of christalyn
nog klaer en fyn?
Weet gy het niet, den fransch-gesel
die weet het nu maer al te wel,
en siet, spyt men wil,
door desen bril.
moedig Roverst-fort
.
dat schoot, och ermen ! oock te kort,
omdat gy 't kreeg misschien
met roverien.
Den Fransman heeft het niet gherooft,
maer wel met een gelauwert hooft

5. Uw

verovert als een heldt
in 't Mayors-veldt.
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geweest in 't seggen, dat een os
sou spinnen als de stadt
sou syn gevadt.
Den os en spilt niet, doch den stier,
nochtans is sy door storm en 't vier
gevat, en gy, rabout,
moet spinnen goudt.
7. Gy dacht : den franschen haen
die sal welhaest opkraemen gaen
van voor myn stercke stee.
Hy loeg daer mee,
en sag wel, dat gy sander weerdt
gerekent hebt : dat was verkeert.
't Gelag moet gy voortaen
betalen gaen.
8. Gaet gy om hulpe of troost
in 't Noorden, Zuyden of het Oost,
elck moest u lachen uyt,
midts gy den guyt
gespeelt hebt en geen dienst aenboodt
aen die uw bystandt hadt van nood'.
Met reden hebt gy dat
oock aen uw gat !
9. Nu komt Louis Bourbon
u naeder als gy dencken kon
op het voorleden jaer :
segt, is 't niet waer?
Wilt gy hem hulden, doet het haest,
of hy maeckt u nog meer verbaest
en jaegt het hollandts nest
heel voor de pest.
10. Den veldtheer Louwendael
is door syn vorst nu marechal
erkent van Vranckeryck,
tot seker blyck
dat syne christen Majesteyt
beloont de edelmoedigheydt.
Al wierdt gy hierom dwaes :
't is soo, Jan Kaes ! D
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Nog andere liedjes van dien aard vielen ons onder de
oogen. Wie ze opstelde, weet k niet : dat zij e.chter uit WestVlaanderen herkomstig zijn lijdt, gelijk ik reeds zegde, voor
nib geen twijfel. En wat niet m;nder zeker is : een volk waar
de liedjeszanger met zulke waar op de merkt verschijnt, is,
o neen ! zulk yolk is niet hollandschgezind.
De zaken stonden ondertusschen maar slim voor Maria Theresia. Hier to lande zone; men het « Beklagh-Liedt van de
Koninginne over het verlies van den veldslag (van Lawfeld),
geschiedt den 2 Juli 1747. Stemme : Ick drinck den nieuwen
most ». Laat ik er een strophe (de 80 van de 10) uit overschrij-

ven :
« Wheel Vlaender ben ick quyt,
en Braband oock, o spyt !
Den luyster van myn croon scheen uytgedooft,
soohaest sy van die peerlen wierd berooft.
Ach ! wie sal nu voortaen
den Fransman weder uyt lees landen slaen?
Niemand met eeren
kan weer doen keeren
hetgeen my is ontruckt,
want alles my misluckt ! »
Men snakte naar den vrede : alles lag immers vertrappeld
en verwoest, zooals vermeld staat in het « Klaeg-liedt over de
droevige gesteltenisse van Vlaenderen en Braband door den
oorlog, het derven van de(n) koophandel en de sterfte van het
hoornvee. Stemme : 'k Verfoey Leanders zaed n.

In de l e strophe klinkt het :
« Vat droefheyt t'allen kant
in Vlaender en Brabandt !
Een yder klaeght en sucht
met 't hert vol ongenucht.
Neerland is in droeven staet
als er geen koophandel gaet.
Veel wercklien even,
die moeten levee
met de kooplien vroeg en laet... »
En wat verder heet het :
« Bidt God...
dat t' Aken desen tydt
het congres tot ons profyt
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geeft naer ons bede
gewenschte vrede :
dan sal yder syn verblyd ! »
Ook de Hollanders gevoelden zich in 't nauw gebracht.
Getuige hiervan het « Klaegliedt van d'Hoogmog*ende Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden over het verlies van
al de steden en forteressen, die sy besdten hebben ills Vlaender
en Brabandt, mitsgaeders het derven van hunnen koojhandel.

Stemnie : De belle marictge. » — Het begint :
« Ach ! hoe syn wy nu belaen !
Hoe sal 't met ons voorder gaen !
Berg-op-Zoom is weg geruckt,
't Land ter Goes is seer bedruckt,
de Staeten van Zeelande
die vreesen sekerlyck
to vallen oock in handen
van Koninck Lodewyck. »
In de volgende strophen wordt dan melding gemaakt van
de inneming van Sluis en van eenige andere steden, en 't einde
luidt dan :
(( Daer om wy gesaementlyck
Willen Spaignien en Vranckeryck
gaen versoecken naer den eysch
t' Aken om gewenschten peys,
en konnen wy die krygen
en blyven die wy syn,
wy sullen voorders swygen
van « dit en dat is 't myn ». (1)
Zoo geraakte men e 4ndelijk tot het verdrag van Aken,
dat, op den 18 October 1748, tusschen al de oorlogvoerenden
gesloten werd. Maria-Theresia trad wederom in 't bezit der
Oostenrijksche Nederlanden, gelijk zij die voor den oorlog had
bezeten. De Vereenigde Provincien kregen hun rechten van
het Barreel-Tractaat terug, maar de jaarlijksche hulpgeldeu
voor het onderhoud der garnizoenen moesten zij laten vallen.
En wederom erkenden de Mogendheden de Pragmatieke-Sanctie van Karel VI..,
Zeven jaar lang had men geoorloogd, had men gemoord en
gebrand, kwamen vreemdelingen hun bloedige twisten uit(1) De merktliedjes, waarvan in deze bijdrage wordt gewag gemaakt, treft men aan, de eene in de verzameling der Kon. Vl. Academie ; andere berusten in mijne verzameling.
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vechten op onzen bodem... eilaas ! om daarna met roof en buit
op te trekken. Ei !- zoo droevig waar is het wat een onzer geschiedschrijvers getuigt, waarheid voornamelijk in rake der
XVII' en der XVIII' eeuw : « Slaan wij de geschiedenis open :.
op elke bladzijde kleven tranen en bloed, en die tranen en dat
bloed... niet voor ons was het, dat zij vloeiden. La Belgique
est une vieille terre de labeur et de souffrance. L'on combattait
pour nous et l'on nous ranconnait; l'on combattait loin de nous,
et c'etait encore a nos depens. Se prêsentait-il, par hasard,
un interet qui filt le nOtre, on transigeait » (1).
IV
Had het verdrag van Aken Maria-Theresia in het bezit
hersteld van onze gouwen, dit is echter geen bewijs, dat zij
zeer aan dat bezit hechtte. Leest men van haar niet, dat zij
zelfs .een oogenblik er op bedacht was hare Nederlanden aan
een prins van het huis van Spanje, aan den infant hertog van
Parma, af te staan ? Door een . verdrag dagteekenend op den
1 Mei 1757, doch dat gelukkiglijk nooit bekrachtigd en erkend
werd, beloofde zij aan Frankrijk af te staan het beheer van
Ch ; may en Beaumont, de steden en havens van Oostende en
Nieuwpoort, en daarbij IJper, Veurne, Bergen en het fort van
Knokke met een mijie gronds random die steden en sterkten...
moist de bevolking van Belgie, dat men haar dus gelijk een
koopwaar won verschachelen? Denkelijk niet.
Naar het schijnt, begroetten onze voorouders met vreugde
's lands hervereeniging met Oostenrijk. De Franschen hadden
zich tijdens hun verblijf in Belgie zoo uitermate hatelijk gemaakt, en toen het verdrag van Aken hen, in 1749, over de
grenzen zette, ademde men vrijer, en koesterde men hoop op
rust en vrede.
Ja, 33 jaren lang genoot het Vaderland nu rust en vrede.
De Zevenjarige Oorlog (1756-1763) kwam hier niet woeden;
doch hij gaf den Belgen gelegenheid aan de Keizerin te toonen, dat zij verkleefde onderdanen waren van vorsten, die recht
en plicht waardeerden. Van den eersten oogenblik af, in 1757,
bezorgden zij aan Oostenrijk, tegen Pruisen, twaalf duizend soldaten, en zestien millioen gulden, buiten de overgroote sommen, welke door Antwerpsche capitalisten aan de Regeering
werden geleend (2). De groote « makelaar » in dat opzicht, die
(1) Zie Essai historique et politique sur la Revolution beige, par
M. Nothomb.
(2) Zie H. G. bloke, op. cit., biz. 470. — In een nota van Kanunnik De Smet (zie torn. XII, nr 10 der Bulletijns van de Academie royale de Belgique), met titel: M. De Pradt et la Revolution brabanconne,
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voornamelijk er voor zorgde de belgische fondsen naar Weenen
te vervoeren, was graaf de Cobentzel. Meest al de leeningen
Welke Maria-Theresia toen aanging, werden door de Belgen
gedekt, en zeer waar is het woord van abbe De Pradt naderhand:
« Bruxelles et Anvers devinrent alors (d. i. tijdens den oorlog
van 1756) les hotels des monnaies de 1'Autriche ».
Waarlijk er was dan reden toe, om die toewijding der Bel,
gen dankbaar te bejegenen. Op nieuw leefde ons y olk met zijne
prinsen mee, en de weerklank er van , ligt ons wederom bewaard in menigte van volksliedjes. Het was echter grootendeels te danken aan den landvoogd Prins Karel van Lorreinen,
dat de Belgen zich de overheersching van Oostenrijk lieten
welgevallen. Zijne oprechte goedheid, zijn vaderlijke zorg om
de overblijvende kwalen der oorlogen te lenigen trokken alle
herten tot hem, en, zoo lees k : Niet enkel de volksstand, maar
ook de adel werd hem genegen, « la noblesse beige, des lors,
se lia plus etroitement a la politique de la maison d'Autriche;
elle se souvint mains de l'Espagne; elle ne se souvenait pas
trop de l'occupation frangaise » (1) .
's Prinsen populariteit deed Maria-Theresia's inbreuken
op des y olks rechten vergeten, « les innovations de:structives
de la constitution qu'elle s'etait permises », zooals Kan. De
Smet die heet (2) . Want moet men aannernen, dat de KeizeTin, inzonderheid tijdens de twintig laatste jaren van hare
regeering, de stoffelijke welvaart van Belgie behertigde, toch
kan niet geloochend, dat zij jaloersch was in zake van macht
en gezag, en immer haar eigen wil trachtte uit te werken.
lees ik o. a. nopens Vlaanderen : « La Flandre, qui etait alors la province la plus oberee, avant les changernents qu'on avait introduits dans
sa constitution de 1754, s'etait beaucoup relevee par les mesures administratives qu'on avait prises alors. Depuis l'an 1756 jusqu'en 1763, on
avait paye au souverain en dons gratuits et accords la somme de
10.566.666 florins, sans creer aucune charge nouvelle, et on avait rem-.
-bourse depuis 1756 jusqu'en 1765 la somme de 7.098.733 florins ; et cependant on trouve qu'en 1771, on aura annuellement un excedent net
de 1.771.282 florins, et le clerge propose de diminuer les droits d'accises et de mouture. Cette prosperite continua les annees suivantes, et,
quoique la province edt paye 534.151 florins aux cultivateurs, qui
avaient dii abattre des betes a comes par suite d'une epizootie, et
550.189 florins (qui n'etaient qu'un premier subside) pour la construction du beau penitentiaire de Gand, l'excedant annuel etait, en1776,
de 773.299 florins, et, par consequent, de plus de 2000 florins au dessus
du precedent, et le clerge propose encore d'abaisser. de deux tiers le
droit de mouture et l'accise sur les bierres. En 1778, les Etats de Flandre accordent un don gratuit de 1.600.000 florins. D'apres ces chiffres,
it est permis de dire que les Flamands payaient bien sous le regne de
Marie-Therese. Zie ook P. Roger et Ch. de Ch. op. cit., op biz. 76.
(1) Zie P. Roger en Ch. de Ch., op. cit. biz. 57.
(2) Kan. J. J. De Smet, op, cit. of biz. 6 van 't afdruksel.
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Wanneer dit echter aanbotste tegen 's lands aloude voorrechten, waren graaf CobenLzel en prins Kaunitz daar, om
haar voort te stuwen en met sluwheid het doel te bereiken,
dat men met geweld niet hadde verkregen (1) .
Zeker is het, dat onze provincien heur maar eerst dierbaar
werden, toen zij begrepen had, wat voor een goudmijn zij voor
de oostenrijksche schatkist waren. Had zij met — ik zei het
reeds — tot twee- drijmaal toe de belgische provincien willen
verkoopen of verwisselen, en steeds met inzicht om Silesie te
herwinnen of om familievoordeelen of aanwinst van grondgebied te bekomen? Och neen, in 't licht onzer vaderlandsche
geschiedenis verdient zij niet teenenmaal dien uitbundigen
lof, welken men haar gemeenlijk toezwaait : de kiem van
menige moeilijkheid die later oprees, heeft zij helpen zaaien.
Ons Vaderland is voor Oostenrijk altijd maar een verre afgelegen pachthoeve geweest, die men uit Weenen tntbaatte : hoe
meer die pachthoef opbracht, hoe liever; doch kwam brand of
ramp die beschadigen, dan konden de bewoners maar toezien
om zich zelven te behelpen. Dit herinnert mij de woorden van
een franschen publicist : « La maison d'Autriche, a laquelle
l'Espagne ceda par le traite d'Utrecht la souverainete des PaysBas, ne considera guere ce pays que sous deux rapports :
d'abord, elle y vit une bonne grosse ferme, digne d'etre bien
eultivee, a raison de la qualite superieure de son terroir ; it
lui fut surtout precieux, parce qu'il offrait le moyen de se
menager l'alliance de la Hollande en epuisant les concessions » (2), Ja, en was het aan Holland niet, dan was het aan
Frankrijk, dat stukken en brokken van Belgie werden buit
gegeven om den troon der Habsburgers van Weenen te onderschragen.
V.
En toch hebben onze voorouders Maria-Theresia gevierd.,
De uitnemende goedheid en inschikkelijkheid van Prins Karel
voorkwamen en beletten, dat men hare gebreken gewaar wierd;
het yolk zag in haren naam maatregelen nemen om het land
op te beuren, om 's lands welvaart te bevorderen, om het
onderwijs te verbeteren, om kunst en wetenschap te doen bloeien. Mocht men zoo jets Been nieuws heeten? Ons yolk had
(1) Raadpleeg Le Regne de Marie-Therese dans les Pays-Bas autrichiens, par G. J. Ch. Piot. Drukk. Ch. Fonteyn, Leuven, 1874 ; blz.
9-15-23.
(2) Zie Rcvue des Revues. Tom. III. Drukk. A. Wahlen, Brussel,
1836 ; blz. 17. Bijdrage : La Belgique, sa Revolution et sa Nationalite,
par Louis de Came (overgenomen nit La Revue des deux blondes).
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toch zooveel, zooveel geleden; wat rust en wat vrede kwam het
zoo wel ten goede in zijn uitgeputheid, en dit legt zijne dankbaarheid uit : « Il y a pour les peuples des époques d'engourdissement qui succedent, comme un moment de sommeil, a
des fatigues excessives. » D'e woorden van den geschiedschrijver (1) zijn ten voile waar. In zulken tijd verkeerden toen de
vaderen; maar dank aan Prins Karel en Maria-Theresia kwam
er leven, kwam er moed terug in dat verongelijkt Vaderland :
het gevoelde dan zich gelukkig, omdat het vroeger zoo diep
ongelukkig geweest was; het gevoelde zich herleven, nadat
rampen zonder naam en tal het ontzenuwd en ontvleesd hadden. Idoch het leefde in zich zelf, benepen in zijn grenzen,
waar rondom de vijand spiedend de wacht hield vol afgunst
en baatzucht. Het is zoo droevig en vernederend waar, hetgene
een onzer histor; ci (2) getuigt : De Belgen onder Maria-Theresia (( eurent le loisir d'apprendre a se resigner », hadden
goeden tijd om te leeren gelaten en verduldig te zijn; « et ils
chercherent alors des consolations dans la religion et dans
leurs privileges », en zij zochten al hun troost in den godsd'enst en in hun aloude rechten. Inderdaad, alles wel ingezien,
is het nog zoo onbeduidend weinig hetgeen Oostenrijk uitwrocht om onzen koophandel op te helpen en 's lands weerdigheid te verdedigen ! Nijverheid en handel met het buitenland
waren nagenoeg .een doode letter; huiselijkc bezigheden en
landbouw het eigenlijke volksleven.
Dit beteekent echter niet, dat onze voorouders alle handigheid voor meer ontwikkelend leven verloren hadden, of
dat zij te kortzichtig waren om met de eischen van tijd en
omstandigh&d geen rekening te houden. Hechtten zij handvast aan hunne voorvaderlijke rechten, toch leerden zij met
de eeuw meegaan, (en stil-aan schikten hunne rechten zich
naar een nieuwe levensopvatting in de rnaatschappij. Dit erkent
de geschiedenis. Een werk van 's menschen geest is zeker
niet onveranderlijk, en een grondwet die voor de XIV' eeuw
wel paste, ei ! 't ware belachelijk te beweren, dat zij even
goed deugt in de XXe eeuw. En dit beweerden onze voorouders ook niet. De Belgen der XVIII' eeuw — ik schrijf bier
wijlen Kan. De Smet na — « convenaient voontiers de la ne« cessite de modifier d'apres les besoins moraux et materiels
« de l'epoque leur constitution surannee; mais ils soutenaient,
« et avec grande raison, qu'il n'appartenait pas au prince
« seul de faire arbitrairement les changements a introduire
« dans le pacte inaugural ». Goedheid en voorzichtigheid had(1) Lie Moke, op cit., op blz. 471.,
(2) 'Lie P. A. F. Gerard, op. cit., tom.

I, op blz. 114.
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den onder Maria-Theresia en Prins Karel doen door de vingeren zien wat tegen de aloude Grondwet min of meer aandruischte ; maar Joseph II kende geen gematigdheid evenmin als de
Republikeinen, eenige jaren daarna. Zij gingen brutaal te
werk en schermden met het barsch geweld. En omdat ooze
voorouders er zich hardnekkig tegen verzetten, tegen den eerste als tegen de anderen, leide men daaruit niet af, dat zij
uit geestesverstomping het aloude voorstonden om het nleuwe
te verschoppen. Och neen ! maar zij droegen nog besef van
eigene weerde in de ziel, ja meer nog dan menigeen vermoedt,
en zij wilden, lijk de vaderen hadden gedaan, de wetten die
hen moesten regeeren, opmaken samen met den Vorst : zij wilden niet worden miskend en uitgesloten : zij wilden geen slavenvolk zijn, waarover de Vorst vrijelijk beschikt, of dat hij
verkoopt of verhandelt naar willekeur. Madden zij ongelijk?
— « Zoo waarlijk Joseph II eerlijke inzichten heeft — dit leest
men in het Hs. van done Malingie uit het jaar 1781 — dat hij
die uitwerke met rechtveerdige middelen ; geldt het misbruiken te verbeteren, welke mettertijd in de burgerlijke wetgev'mg
inslopen : dat hij het in samenwerk:ng met de Staten doe ; is
er echter spraak van geestelijke dingen, dat hij zich wende
tot hen die het recht hebben zich daarmee bezig te houden,
en alles zal ordelijk gebeuren » (1) .
Een zelfde taal voetden ook de Staten van het Land. Zoo
b. v. die van Brabant in 1787 : Dat de Blijde Inkomste al soms
eenige wijziging ondergaan heeft, o ja voorzeker, zegden zij :
dit gebeurde namelijk bij de inhuldiging van Philip den Schoone, op het einde der XV' eeuw, en bij de inhuldiging van
Philp II van Spanje. Maar in die twee gevallen geschiedde
dit merkweerdig feit met de voile toestemming en goedkeuring vanwege de Staten en volgens de algemeene denkwijze.
En wat verder leggen zij hun oordeel nog nader uit : Indien Zijne Majesteit dan eenige verandering in het bestuur
wil invoeren, die met de Blijde Inkomste niet ten voile
strookt, dan durven wij, om trouw te blijven aan den eed welken wij aflegden, Zijne Kon. Hoogheid eerbiedig verzoeken,
dat zulke verandering n'et gebeure tenzij met de toestemming
der drij Staten van de Provincie, « afin que, selon les regles
« du droit naturel, la partie interessee soit oule, et que, d'un
e autre cote, l'on puisse par ce moyen menager l'opinion des
(( peuples » (2).
De Staten van Vlaanderen spraken in denzelfden zin, en
(1) Zie Kan. J. J. De Siva, op. cit. of afzond. afdr. blz 10. —
Hs. van Dom Malingie, torn I, biz. 152.
(2) Zie Kan. J. J. De Smet, op. 'cit. of afz. afdr. blz. 10.
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zegt me eens : Is dat niet overeenkomstig met de taal onzer
huidige Grondwet ? Wordt dit recht der natie daar niet uitdrukkelijk in bekrachtigd? De oostenrijksche vorsten wilden
regeeren en besturen naar eigen luim en gril, zij wilden alleenheerschers zijn : daartegen verzetten zich de vaderen, zelfs
in de XVIII° eeuw : Niet de vorst alleen, spraken zij, beslisse;
wij insgelijks hebben en willen een woord to zeggen hebben.
Kortom (( de oostenrijksche Nederlanden maakten een monarchale staat uit, maar de monarch was bij ons niet alleenheerschend lijk in Spanje, was ook niet afhankelijk zooals in Engeland : tusschen hem en het yolk rees een tusschenmacht
op, die eigenlijk niet bestuurt, maar die belet dat men tyrannisch besture in den naam des Vorsten. Die tusschenmacht
noemt men daar de S!.aten » (1). Zoo wordt opgeteekend door
een engelschen publicist, op het einde van 't oud regiem, in
een brief over den huidigen staat der Oostenrijksche Nederlanden. En die man had, dunkt me, wel klare oogen in den kop,
« it le disait avec une sagacite extreme », getuigde wijlen Edm.
Poullet, die zijne woorden overnam.
Die tusschenmacht was hier een regelmatig, natuurlijk
uitvloeisel uit de feodale insteWngen der middeleeuwen. In.
Engeland, zoo schreef Leon de Monge, kwamen die instellingen tot volledige ontwikkeling, en die regelmatige ontwikkeling bracht er het schoonste voorbeeld cener grondwettelijke
monarchie tot stand. In andere landen van Europa mislukten
de kiemen van vrijheid, el; e in de middeleeuwsche instellingen
opgesloten lagen : zij schoten geen wortel, of zij ontwikkeldeii
op onvolledige wijze. Nu tens, zooals in Spanje en Frankrijk,
slorpte het kon i ngdom alles op; elders overheerschten de bevoorrechte standcn alle politick leven, stoorden den Staat, en
werden verdrukkers in de burgerlijke samenleving, zooals dit
in Hongariê en vooral in Polen gebeurde. Zoo echter verging
het niet in onze provinc; en. Hier heerschte evenwicht tusschen
het koningdom en de verschillende standen der nationale vertegenwoordiging. Er heeft hier ontwikkeling der instellingen
plaats ; er AN ast een grondwet uit, min duidelijker misschien,
zeker langzamer dan in Engeland, zeer verschillend zelfs van
die dnzer overzeesche buren, « mais je n'oserais pas dire inferieure, car elle etait encore en voie de formation jusque dan
les derniers temps de l'ancien regime » (2). Men heeft er dan
(1) Zie Les Constitutions nationales beiges de l'ancien Regime a
l'epoque de la Revolution francaise de 1794, par Edmond Poullet ...
Memoire couronne par l'Academie royale de Belgique dans sa seandu 4 'mai 1874. Grand prix de Stassart. Cfr. biz. 158.
(2) Zie Leon de Monge's bijdrage L'Ancien Regime en Belgique,
een bespreking over het vermeld werk van Hgl Edm. Poullet, in de
Revue Generale, januari 1877, blz. '72.
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ook de ondervinding tot het einde niet kunnen van opdoen,
en de cosmopolitische Omwenteling, uit Frankrijk uitgegaati,
is bij ons die regelmatige ontwikkeling komen tegenhouden,
vooraleer zij volledig was. Ja, die ontwikkeling lag in den gang
der dingen; die moest en zou gebeuren : de gemoederen waren
er toe rijp, zooals blijkt uit bovenvermelde getuigschriften
der Staten en uit de gedachten, die onder en na de Brabantsche Omwenteling door een merkelijk en niet onverstandig
deel der bevolking werden gekoesterd. Billijker vertegenwoordiging der sociale belangen mocht gewenscht en uitgebreid,
en men hadde er toe kunnen geraken « sans bouleverser la
societe du temps et sans porter atteinte a ses bases constitutives (1). Zoo erkende Hgl. Edm. Poullet, en hij voegde er bij :
In 1791 was de oostenrijksche regeering met een deel des yolks
daarin t'akkoord, en was zij er op bedacht in dien zin te handelen. De Fransche Omwenteling kwam dit onverhoeds beletten.
't Is waar, Frans II, toen hij den troon besteeg, verklaarde van
stonden af, dat hij alle verandering, dat hij alle nieuwigheid
zou afwijzen, maar 't valt niet te loochenen, dat de ontwikkeling der Grondwet haren gang zou voortgezet hebben, zooals
voor de Omwenteling, welke ook die verklaring geweest ware.
Bij dit gevoelen van den uitstekenden historicus sluiten wij
ons aan, te meer daar men Franschen zelfs zulk oordeel voor
him •eigen Vaderland ziet vooruitzetten. Men herleze even de
Montalembert's Disc-ours de reception a l'Acad(c mie francai
se (2).

Op de vrage nu welke wijzigingen of uitbreidingen eigenlijk te wenschen waren, valt hier niet te antwoorden. Zelfs
het meerendeel der schrijvers die van de Brabantsche Omwen(1) Zie Edm. Poullet, op. cit., blz. 153 en 154.
(2) Aanrnetkensweerdig is hier het volgend alinea uit die aanspraak :
« Ayons le courage de le dire en presence des arrets de l'histoire
et des menaces de l'avenir : la Revolution de 1789, telle qu'elle s'est
faite, n'a ete qu'une sanglante inutilite. Tons les bienfaits qu'on lui
attribue, ses consequences durables que nul ne songe a contester, les
droits et les garanties qui nous sont devenues comme une seconde vie,
tout cela at ete cbtenu graduellement, complêtement, sans aucune
des violences revolutionnaires, et n'eu eat ete que plus solidement enracine, plus universellement respecte.
« Pretendre qu'il valait mieux conquerir la liberte politique et
l'egalite devant la loi par une crise rneurtriere que par un effort legitime et continu, par la perseverante energie du droit et du sacrifice,
c'est une doctrine qui, aujourd'hui, ne devrait guere etre professee que
par les hommes determines a livrer an assaut semblable a la societe

actuelle encore toute meurtrie et mal assise, par la faute de nos Ores
et par la nOtre. Qu'on le sache bien, tout homme qui absout sans reserve 1789, prononce d'avance la sentence de mort contre tout gouver-

merit de son choix et de son temps.

D
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teling gewagen, laten dit punt onverlet. Wel hoort men soms
beweren, dat die bonte verscheidenheid van wetten en verordenmgen misbruiken had ingevoerd; doch daar blijft het doorgaans bij, en hier verwijs ik volgeerne naar eene nota van Kan.
J. J. De Smet uit zijn reeds vermelde bijdrage. (1)
Die verscheidenheid was inderdaad zoo groot niet als men
wel voorgeeft. In den grand waren het veelal dezelfde voorrechten en vrijheden, en eene regeering die de volksgunst gefoot, hadde zonder geweld sommige, of toch de noodzakelijk
erkende veranderingen kunnen invoeren.
Die voorrechten en vrijheden berustten, ja wel, op geschrey en charters, op bepaalde teksten; maar meest toch lagen zij
bewaard in de overlevering : het yolk was terdege bewust van
recht en plicht, en niet zoozeer in de verhandelingen der wetgeleerden herkent men den geest, de ziel van ons yolk, maar
wel in de besprek:ngen en overeenkomsten tusschen 's Lands
bestuurders en de vertegenwoordigers der verschillende Standen van het y olk. Men kan een vergelijking maken tusschen
once gemeenten en de vrije steden van Duitschland en Italic,
in de Middeleeuwen; maar zou men niet mogen zeggen, dat
onze provinck'n geheel alleen staan onder de europeesche
natien in opzicht van hare eigenlijke politieke instellingen ? Omdat men al te vaak die waarheid der geschiedenis miskent;
al te licht onzen socialen toestand op de leest wil schoeien van
den toestand onzer naburen, en inzonderheid van den socialen
toestand van Frankrijk in de XVIII' eeuw, kwam men er toe
te beweren, dat de XVII' en de XVIII' eeuw voor onze vaderen
ceuwen van slavernij waren. Van slavernij, neen ! van rampen
onheilen, ja. Werpen wij Been steenen naar die vaderen
in hun ongeluk
VI.
Dringt liever tot de ziele van ons y olk in die eeuwen door ;
onderzoekt en ontleedt zijn nationaal karakter, want kenschetsencle hoedanigheden bewaart het trouw in lien stormvloed,
(1) Zie Kan. J. J. De Smet, op. cit. op blz. 11 « Dewez (dans
son Histoire generale, tom. VII, p. 185) assure, que la diversite des
lois et des coutumes avait introduit d'enormes abus, mais it n'en inclique aucun et ne donne aucune preuve de son assertion. Les institutions des differentcs provinces n'etaient pas dissemblables au point
que plusieurs ecrivains paraissent le supposer; en se concertant avec
les Etats, un gouvernement aline de la nation aurait pit effectuer les
modiftcations necessaires pour tbrtifter faction de Pad/ministration sitperieure, et detruire les abus reels. Il n'est pas assurement sans exemqu'un pays compose d'Etats divers et regis par des lois differentes,
it joui de ealme et de prosperite ; on pourrait meme eri indiquer de
nos jours : mais Joseph II entendait tout niveler chez nous par son
epee seule.
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in Bien chaos van verwildering en verwarring — en oordeelt
dan ! Zoo gij er toe doordr:ngt, en ge u niet laat blinddoeken
door ingewortelde vooroordeelen, dan stemt ge er in toe, dat,
in die ,eeuwen zelfs, de belgische provincien .een der laatste
schuiloorden waren van de burgerlijke en polit:eke vrijheid
in Europa (1) .
Dit brengt me er toe om een blik achteruit te slaan, en
eene wijl te onderzoeken of dan alle veerkracht in ons y olk was
uitgedoofd. Het zal zonder belang niet zijn, ons daar eenige
oogenblikken bij op te houden. Men heeft over die vaderen
Loch met zooveel minachting gesproken; zou 'k niet mogen zeggen : men heeft hen zoo moedwill - g beklapt en belasterd?
Uit de vorige bladzijden blijkt alreeds, wat al rampen
ons Belgie geteisterd hebben. Frankrijk en Pruisen, Engeland en Holland, als struikroovers op elkander wel is waar
afgunstig, vielen niettemin t'akkoord om door den ondergang
van Belgie de macht van Spanje of van Oostenrijk te fnuiken.
Van 't jaar 1635 af, had Frankrijk met de Vereenigde Provincien een geheim verdrag geteekend, krachtens hetwelk zij, na
't verjagen der Spanjaards, ons Vaderland moesten onderling
verdeelen. Het Land van Mechelen met het aloude hertogdom
Brabant zou naar 't Noorden overgaan; al de rest zou den
Franschman ten deele vallen. Dit was het oneerlijk plan van
Richelieu; — en Mazar:n, een al even « eer- en plichtbeseffend
kardinaal », verloor het geenszins uit de oogen. Hij achtte zelfs
een oogenblik zich meester van zijn stuk. Hij zond, met dat
inzicht, een memorie tot de fransche gevolmachtigden te Muns(1) Zie Leon de Monge, loc. cit. op blz. 72. — Dit roept mij een
nota van wijlen Kan. J. J. De Smet te binnen (cfr. Academie royale
tie Belgique. Tom. XX, no 5 des Bulletins), waar spraak is over' de
vrijheid lijk in Holland : g M. Meyer, juge impartial, s'il en fut jamais,
prouve, dans ses Institutions judieiaires, que les Pays-Bas espagnols
jouissaient crime liberte beaucoup plus grande et plus reelle que les
Provinces-Unies. L'eloge des libertes hollandaises n'est qu'un langage
de convention, un lieu commun, presque toujours dementi par les
faits ». — En hier zij bijgevoegd hetgeen een engelsch protestantsche
reiziger, op het einde der XVIII e eeuw, nopens Engeland getuigde :
' L'Angleterre se voit aujourd'hui surpassee par un pays catholique
(de Oostenrijksche Neaerlanden) dans la tolerance religieuse. Dans le
temps qu'un zele outré force qoantite d'Anglais, nes dans la religion
catholique, a s'exiler et a aller chercher, sous les etendards d'un prince
etranger, les honneurs militaires auxquels ils ne peuvent pas parvenir
dans leur propre pays, les armees imperiales sont ouvertes aux officiers protestants. Pendant que le fanatisme, a la honte de notre siecle,
et au grand desavantage de notre pays, s'oppose aux efforts de la legislation britannique, qui a voulu souvent, mais en vain, accorder aux
catholiques le libre exercice de leur religion, les temples protestants
s'elevent tranquillement et avec sftrete dans les Pa ys-Bas autrichiens. »
Zie Mr Shaw, op. cit. op blz. 115.
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ter, om aan de Spanjaards voor te stellen hun Catalonia en Roussllon of te staan in ruiling tegen. de Nederlanden en Hoog-Burgondie (Franche-Comte) . Dit zoude, naar hem docht, kunnen
gebeuren door eenig huwelijk of ander verdrag. Op die wijze
ware Frankrijk beveiligd langs het Noorden, Engeland met
onmacht geslagen, en Holland zelf verplicht wel toe te zien
om niet in de macht der nieuwe zuiderburen te vallen (1) ...
Lodewijk XIV zoude al zijn macht inspannen om dat plan uit
te voeren. Moet hier herinnerd worden, hoe het arm gehavend
Vaderland werd verbrokkeld; hoe, door het sluiten der Schelde,
zijn koophandel werd geknakt, en door het gedwongen uitwijken zijner werklieden verschillende takken zijner nijverheid,
die weleer bloei en welvaart aan Vlaanderen en Brabant verschaften, ten gronde lagen vernietigd ? Engeland en Holland'
werden er door verrijkt, en Frankrijk, onder het bestuur van
Sully en Colbert, lokte door allerlei aas en belofte de overblijvende handwerkers nog uit, om alzoo de laatste hulpmiddelen van 's Lands heropbeuring te verijdelen. En, zegt Gachard, « non contentes de s'etre ainsi enrichies des depouilles
de l'industrie beige, ces trois puissances s'appliquaient
vi, par leurs tarifs, a consommer sa ruine » (2).
Ondertusschen hadden de rooverstochten van Lodewijk XIV
Belgie in een afgrond van ellende gesmeten dan volgdede Spaansche-erfenis-oorlog, en de bekrachtiging van den vrede
zou de bekrachtiging zijn van den ondergang van het Vaderland. Het was maar al te duidelijk, och ja, het polit 4ek inzicht van Europa was Belgie van de kaart der natien te schrappen (3). Dit gebeurde door het beruchte Barreel-Tractaat van
Antwerpen, in 1715.
Graaf de Merode-Westerloo heeft daarover in zijne Mêmoires een bijtend maar juist teekenend woord (4) : « Den 15 No« vember werd te Antwerpen het scltoone Barreel-Tractaat
geteekend tusschen graaf de Kiinigsegg en de hollandsche
« afgeveerdigden met Cadogan, minister van Engeland, die,
« onder de beraadslagingen van het tractaat, een loopje over« end-weer naar Weenen had afgelegd, om er de olie heen
« te dragen die tot het laatste-olijsel of zalving der Nederlanden moest dienen. Daarna kwam hij comed ;e spelen in den
« Raad van State te Brussel, bij zwakke en onwetende luitjes.
cc

(1) Zie Memoire du Cardinal Mazarin aux Plenipotentiaires, du
20 janvier 1646. Aangehaald in het a Recueil des discours sur la reunion
de la Belgique a la France, imprimis par ordre de la Convention Na.
tionale. Paris, an V. pag. 170. »
(2) Zie Gachard op. cit., blz. 11.
(3) Zie P. A. F. Gerard, op. cit. op biz. 113.
(4) Zie de Merode-Westerloo, op. cit. op biz. 131 van tom. II
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« En in die comedie slaagde hij ten voile. 's Anderendaags
« werd het tractaat gesloten, daar men naar die comedic al« leen nog wachtte om het te sluiten ».
Graaf de Merode mocht wel spottende schrijven : dat
schoone Barreel-Tractaat ! De cipiers van 't verarmoede Belg:e
hadden wat zij wenschten, en onze vaderen, arme rampzalige
slachtoffers van baatzucht en zwakheid, mochten al kermen en
smeeken : de koord lag rond den hals, en zij zelven zouden
tot borstweer dienen van de hooghartige lui, die hen uitbuttten
en omsingelden met lijfknechten.
VII.
Edoch die feiten herinnerden wij . hoogier alreede : rijst
de vraag, of nu alle veerkracht in ons ongelukkig yolk dood
was?
Neen, die was niet dood, en ik weet wel niet, of men de
wilskracht en kracht4 nspanning onzer vaderen in die hachelijke tijden, of men die genoegzaam .erkent... Zeker is het dat
men ze niet genoegzaam huldigt.
Om ze naar voile weerde te schatten, moet men noodzakelijk rekening houden met onzer voorouderen diep-ellendigen
toestand. Menig ander yolk ware in die zee van rampen voor
immer versmoord... En zijn er thans nog menschen, die zulken toestand den voorgeslachte ten laste leggen, dan ware 't wel
van belang te vernemen wat zij zelven zouden hebben aangeraden en beproefd.
Sedert 1609 vooral, loerden de Hollanders met afgunstig
oog op elke paging, Welke de Belgen beraamden of aanstaken
om met de zee, langs de Schelde, wederom kennis te makers.
In 't geheugen der landgenooten leefden de glorierijke dagen
der XV° en der XVIe eeuw nog hoort. Toen stonden de vaderen
vooraan onder de koenste en ervarenste zeevaarders. En nu !
Wat zullen zij dikwijls met te recht nijdige blikken gestaard
hebben op dien waterplas, waar de voorouders, pas honderd
jaar te voren, vrij ende vrank op rondzwierven ! Brugge en
Antwerpen waren onmachtige, nietige handelssteden geworden,
waar ongetwijfeld het gras groeide op de vorige woelige merkten. Vandaar dat men hier te lande bedacht was op verschillende ontwerpen, om, van Oostende uit, met de buitenwereld in
verbinding te komen. Zou men dan immer zich daarin moeten
getroosten alle uitheemsche koopwaren onder hollandsche vlag
te zien aanvoeren? Neen ! En al hadden onze zeehavens nog uitreedersmoch scheepskapiteins, Loch waren de matrozen van Oostende nog altijd even vlug en stout, en, gelijk zij zich vroeger
doen vreezen hadden van de Hollanders als de onversaagdste
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kapers, hadden zij ook den Franschen schrik weten aan te jagen
in de laatste oorlogen. Men zou Bien mannen gelegenheid
gunnen de oude vlaamsche koelbloedigheid en taaie volherdingskracht aan den dag te leggen; men zou een oproep doen
op vreemde kooplui en officieren, die met den handel naar
de Indien bekend stonden... en zoo geraakte men tot het ()Prickten der oost-indische Maatschappij.

Zeker zal dit tot eere strekken van markgraaf de Prie;
edoch ons y olk, hoe uitgeput ook, werkte bereidwillig, zelfs
krachtdadig mede. De Maatschappij kwam in Antwerpen tot
stand met een kapitaal van zes millioen gulden, die op twee
dagen tijds werden ingeschreven. Adel en kooplui gaven hiertoe
de hand : zij begrepen, dat het een vaderlandsche onderneming
gold... 0 neen ! alle veerkracht was uit het yolk niet. Vier
groote schepen, zoo schrijft hgl. Moke (1) , werden jaarlijks
uit Oostende naar de kusten van Afrika, van Indio en van
China gezonden. In den beginne waren de winsten maar klein,
och ja, maar zij klommen immer al hooger, en alles deed veronderstellen, dat de Maatschappij een bloeiende toekomst te
gemoet ging. Ei ! daar lagen Engeland en Holland op den
loer ; de afgunst brandde hun oogen uit, en zij dreigden met
oorlog, zoo die nieuwe Maatschappij niet ontbonden werd.
En Oostenrijk, een oogenblik weifelend, gal toe. De Maatschappij, na vijf jaren bestaans, werd afgeschaft (2) .
(1) Zie H. G. Moke, op. cit. op blz. 467.
(2) Ik lees daarover in Essai sur les Pays-Bas Autrichiens. Traduit de l'anglais de Mr. Shaw. Londres, 1788: « Peu de temps apres
la cession de ces Provinces aux Princes Allemands, on fit une tentative pour y ranimer le commerce languissant. On resolut de lui donner
le commerce des Indes, et la Cour d'Autriche êrigea une compagnie
Ostende, principal port de la Flandre Autrichienne, avec une charte
pour suivre ce commerce. Mais la Hollande soma la jalousie en Angleterre et cliez les autres nations contre la Compagnie d'Ostende,
ruina dans son enfance et exclut les Pays-Bas catholiques de tout commerce avec les regions de l'Asie, source de la richesse des ProvincesUnies. » Cfr. blz. 44.
En bij Jan David : « Geheel het land erkende zulks (het inrichten
dier belgische maatschappij om handel te drijven met Oost- en WestIndie) voor eene onwaardeerbare gunst, bekwaam om al de vroeger
geleden rampen te vergoeden, en de welvaart van vorige eeuwen in
de provincien weer te brengen. Jammer maar, de hollandsche Republiek verzette zich tegen het keizerlijk octrooi, en moist het met valsche
voorwendsels, met kwade inblazing bij de andere mogendheden zoo ver
te brengen, dat, na lang geharrewar, het octrooi in 1727 voor zeven
jaar geschorst, en eindelijk geheel ingetrokken werd, waardoor Belgie
opnieuw uitgesloten bleef van alle handelsbetrekkingen met de overzeesche streken ». Cfr. Geschiedend's van de Stad en de Heerliikheid
van Mechelen, door J. David. Drukk. Van Linthout, Leuven, 1854 ; blz.
399. — Men herleze b. v. ook Memoires historiques et politiques des
Pays-Bas Autrichiens (par le comte de Neny). Drukk. te Neuchatel,
1784 ; op blz. 158 en vlg. : « La justice de l'etablissement (de la com
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Arnie Belgen, zij hadden in alle eenvoudigheid geloofd,
dat de wij de zee voor hen als voor alle andere natie openlag;
zij dachten daar vrije, onbeperkte ruimte te vinden voor werkzucht en ondernemingsgeest... en andermaal moesten zij als
weerlooze slachtoffers bukken voor nijd en onrecht. Valt het
dan te verwonderen, dat de haat tegen de Engelschen en vooral tegen de Hollanders nog toenam?
Dit was 't geval voor geheel Belgie, maar inzonderheid
voor Vlaanderen, zooals ik hooger al aanteekende.
Men had daar met geen leede oogen het Huis van Oostenrijk in 't bezit onzer provincien zien treden door het v'erdrag
van Utrecht in 1713; maar toen men vernam, hoe de Hollanders andermaal hun grenzen ten nadeele van Vlaanderen rnochten uitzetten, en hoe zij zondqn meester spelen in al de zuidersche grenssteden, werd het misnoegen algemeen, en sloeg dit
tot haat tegen den Hollander over : u Le mecontentement fut
universal dans la province, getuigt Gachard; it eclata en accents de haine contre les Hollandais, qui voulaient, disai1-on,
asservir la Belgique, et en plaintes contre l'empereur, qui
s'etait montre si pen soucieux de la dignite et des interets du
pays » (1) .
Zoo stond het in 1715. Men sprak zels van gewapenden
tegenstand bij de Vlamingen, zooals blijkt uit opgaven van
Gachard. Wat zal het dan zes-, zeventien jar later geweest
zijn (in 1732) , toen Holland hun andermaal den dolk naar het
hert stak, en de hoopvolle verwachting des Vaderlands verijdelde door de Oostindische Maatschappij in den grond te
boren !
VIII.
Hieruit moge wel ,eenigszins blijken, dat alle nationaal
eergevoel in het yolk niet u . tgedoofd was. Het lag toen, zoopagnie d'Ostende) avait ate demontree par les preuves les plus lumineuses ; mais la jalousie particuliere des Hollandais sur la prosperite
des Provinces Autrichiennes, et la crainte de voir la maison d'Autriche
redevenir insensiblement une puissance maritime, reunirent l'Europe
contre elle ; et l'empereur, force de ceder aux circonstances, n'eut
d'autre parti a prendre que de sacrifier ses droits et la fortune de ses
sujets, esperant pent-etre qu'il viendrait un temps oil on pourrait les
faire valoir avec plus de succes. »
(1) Zie Gachard, op. cit. op blz. 448-449. Uit een brief van
markgraaf de Rossi uit Briissel tot maarschalk d'Uxelles (24 December
1715) : « Si l'on en croit des avis que j'ai eus aujourd'hui et qui viennent de Bruges, les Flamands sont absolument determines a prendre
les armes pine& que de permettre, que les Hollandais se mettent en
possession uu terrain qui leer a ate accorde pour extension de leurs
limites, et ils se vantent publiquement d'etre assez forts pour resister
seuls a la force qu'on voudrait employer pour les y contraindre ». Uit de
A rch. des affaires etrangeres a Paris.
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min als nu, zoomin als ooit, in den aard der Belgen, het
despotism te dulden, en recht en wet te laten krenken. Van dit
bewustzijn en van dien vrijheidszin treffen wij meer dan
voorbeeld in de XVIII' eeuw aan. Neen, oorlog en ellende deden hun die niet vergeten, en men kan hen wel versjachelen van
de eene aan de andere Mogendheid, hun pert bleef toch kloppen
voor de aloude vrijheid. De beeltenis der oude poorters wou
uit hun geheugen niet, en ieder voorvaderlijk voorrecht bleef
hun dierbaar als een stuk hunner ziel.
Eer we overgaan tot hetgeen random het verdrag van
Utrecht gebeurde, zij nog een feit uit de laatste jaren der XVII'
eeuw herinnerd.
Met eat wandaalsche wreedheid hadden de Franschen
Brussel, in 1695, beschoten. Ruim 4000 woningen, 16 kerken,
het vorstelijk paleis en het St-Jansgasthuis werden in assche
gelegd. Dit deed de Brusselaars nadenken : het gebouw waar
de charters der ambachten berustten, had groot gevaar geleden,
en bij die gelegenheid stelden zij een nauwkeurig onderzoek
in nopens hun aloude voorrechten. Dit onderzoek had voor gevolg, dat er als een nieuw leven door het yolk woei, bewust
gelijk het werd van zijn rechten. De dekens deden die stukken uit de vorige eeuwen overschrijven en in 't geheim door
Glen druk verspreiden. Dit was olie op het smeulende vuur.
Moeten wij dan verwonderd staan, dat, in de volgende
jaren, dit yolk z66 luide lucht gaf aan zijn gekrenkte gevoelens
van vrijheid en eerlijkheid?... In alle tijden onzer geschiedenis,
staan de Staten van Brabant vooraan, op de eerste rij, waar
het geldt de vrijheden en de rechten der natie te verdedigen.
Dit is een aanmerking van Gachard (1) , en hij weidt er breedvoerig over uit, het andermaal bewijzend waar spraak is van de
onderduimsche kuiperijen, die vanwege Engeland en vooral vanwege Holland het onderteekenen van het verdrag van Utrecht
voorafgingen. Neen, die vaderen waren niet onverschllig voor
vrijheid en recht, maar wat van hunnen kant ontbrak, — te
alien tijde een gebrek bij die vaderen, — was de onderlinge
eendracht der provincien, die hunne macht hadde uitgemaakt
tegen slime diplomatic en slinksche behandeling (2). Oostenrijk toonde zich oneerlijk zwak nit schrik en eigenbaat; en
Engeland en Holland en Frankrijk, ,ei ! al de naburen bewerkten dan nog zelfs onzen ondergang, wanneer zij als onze bondgenooten optraden. Het woord van burggraaf Van de Ven,
burgemeester van Leuven, een der afgeveerdigden der Staten
van Brabant in Utrecht,... o dat woord was 7,66 waar, niet
(1) Zie Gachard, op. cit. op blzz. 213, 224, 385 en vlg.
(2) Zie Gachard, op. cit. o. a. op blz. 399.
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enkel toen, maar in zoo menig ander geval : « Hoe meer ik de
zaken. inzie — sprak hij — hoe klaarder het mij toeschijnt, dat
wij verkocht zijn ! Daar blijft ons dan niets anders over dan
toe te geven en ons over te leveren ! » En bij de vernedering
kwam vaak nog de bijtende grijnslach, zooals bij den grootpensionaris Heinsius, die bij het afscheid nemen onzer afgeveerdigden hun toesnauwde : « Onthoudt het, Mijnheeren, dat
gij overwonnen geweest zijt ! » (1).
Ja, wij waren (( geleverd », naar het woord van burgemeester
Van de Ven, gedwongen als op ons eigen te leven. Oostenrijk
lag verre weg, en het begreep maar kwalijk den vrijheidsgeest
van die verwijderde onderdanen. Al meer en meer streefde
het, met geheel Europa mee, naar lalleenheerschappij, en Maria
Theresia zelve was er niet verre of de baan der Bourbons te
volgen : (( De Staat ben ik, en Weenen geeft de wet. » — « Le
gouvernement autrichien », zoo lees ik bij Kan. J. J. De
Smet (2), « oubliait d'ordinaire entierement, qu'il ne s'agissait
pas d'un pays place sous le regime du bon plaisir, mais de
provinces dans tons les temps jalouses de leurs privileges et
de leurs libertes constitutionnels ».
Bezorgd om hunne rechten en vrijheden : zeker, dit waren
de vaderen.
Ten bewijze er van mocht hier nog herinnerd de geschieden's van den edelhartigen Anneessens, slachtoffer zijner verkleefdheid aan vrijheid en recht. Op bevel van Prie werd hij op
den 19 September 1719 onthoofd, en, wat er toen in 't hert des
y olks omging, loste zich wanhopig op in den kreet van een
der getuigen dezr wederrechtelijke moord : « 't Is gedaan met
onze vrijheden ! hun verdediger 's dood ! » Het y olk begreep terdege de beteekenis dier politieke euveldaad, maar het was onmachtig : hetgeen echter het niet weerhield aan zijn gevoelens
van afkeer en verontweerdiging lucht te geven, en den martelaar te huldigen tegen wil en zin van overmacht en geweld.
Een y olk dat, in zijn diepe verlatenheid, nog zulke martelaars
voortbrengt, is Been y olk dat onherroepelijk tot ondergang en
verdwijning gedoemd is, neen !
Laat nu het Huis van Oostenrijk met meer gematigdheid, met meer zachtmoedigheid te werk gaan, en de wrok
der eerste jaren verzwakt en sterft uit in het hert der voorouders, bij zooverre dat, bij den aanvang van den Zevenjarigen
Oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen, de Belgen van eerst
(1, Zie ibid. op hlz. 225.
(2) Zie Academie royale de Belgique. Tome XI, no 11 des Bulletins : eene nota van Kan. J. J. De Smet, lid der Academie, op Les
Changements faits et la Constitution flamande sous le regne de Marie-

Therese.
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of-aan de Keizerin Maria-Theresia bijstonden, en uit ganscher
herte bijstonden, zooals ik hooger aanstipte. En die hulpveerdigheid hield aan zoolang de oorlog duurde (tot 1763) , en mag,
ja mede, tot bewijs strekken van de veerkracht onzer natie. (1)
Geen wonder dan ook, dat Marra-Theresia niet langer onze provincien voor een ballast hield, maar, van stonden aan, hunne
welvaart met wat meer zorg behertigde.
Die Zevenjarige Oorlog ging niet rechtstreeks ons Belgie
aan. Doch zijn Vorstin was er in betrokken, en Belgie beminde Maria-Theresia. Blijkt dit uit de handelwijs onzer Staten,
het blijkt al evenzeer uit de volksliteratuur van dien tijd. Onze
marktzangers liepen het land of zingende den lof en de victorie
van de vereenigde legers van Oostenrijk en Frankrijk, en smalend op de Engelschen en op de Hannoverschen, doch vooral
op de Pruisen, en ook wel op de Hollanders. Wij leeren wederom daaruit de gemoedsgesteldheid des yolks, en is de rijmelarij
nog altijd hoogst gebrekkig, wat er uit spreekt is klaar en duidelijk. Laat ik er eenige uittreksels van inlasschen, to meer
daar men tot nu toe weinig acht geslagen heeft op die bronne
der geschiedenis.
Op den 1 Mci 1756 was er in Versailles een verbond gesloten tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Aan 't hoofd van een
fransch leger was maarschalk d'Estrees de Weser overgetrokken, versloeg den Hertog van Cumberland nabij Hastenbeeck
(26 Juli 1757) , en bezette daarop geheel Hannover. Die zegepraal bezong men in Belgie, en de laatste, der elf strophen
van dit lied luidde :
« Laet ons nu algelyck
bidden dat God wilt geven,
dat langh in vrede leven
Bourbon met Oostenryck ;
die nu al zegepraelen
over 's vyants gewelt,
en die nu t' eenen maele
den hooghmoet neer doen daelen
en meester syn in 't welt ! » (2)
Van een toenmaligen liedjeszanger, met name Pieter Jos.
Gevsens, taxa ik een zestal liedjes aan in denzelfden geest opge(1) Zie H. G. Moke, op cit. op blz. 470.
(2) Het lied had tot uitvoerigen titel : « Vreughtliedeken over de
groote Victorie, behdelt door de troupen van syn Alderchristelyckste
Majesteyt, gecommandeert door den marchal d'Estree op de Hannoverschen, onder de commande van den hertog van Cumberlant by de
stad Hamelen (leest : Hastenbeeck) in 't Hannoversche, op den 26
July 1757 ». Stemtne : Den elfsten dag van Hey.
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steld. Het eene heet ; « Liedeken tot lof van het Huys van
Oostenryck ». Stemme : Folie d'Espagne.
Een andet : « Nieuw Liedeken tot lof van het Huys van
Oostenryck, Vranckryck en Moscovien ». Stemme : De Marthe van Duc de Cumberlandt.

Ju :_cht alien ! zoo zingt hij toe, vrede werd er gesloten tusschen de drij voornoemde landen tegen den Pruis, die Silesie
had binnengepalmd, ,en alreeds een ow liet vallen op Saksen !
De 5' der ten strophen luidt alzoo :
« Siet de lief de der soldaeten
hier uyt ons lief Vlaenderlandt
trekken naer de pruyssche staeten :
men hoort niet als t'allen kant
het soet geschal der trompetten
fluyten en trommels slaen,
hoboon ende flajoletten,
vioolen, walthoorens gaen. »
Uit een derde lied schrijf ik de eerste strophe over... 1Viaar
eerst den titel: « Weergaloose Victorie bevochten door het legel der Czarrinne, vereenigt met het leger van onse Keyzerinne, onder het beleyt van den generael Laudon, op het leger van
den Koning van Pruyssen gecommandeert door den Koning in
persoon, op den 12 van oogst-maendt 1759, synde het leger van
Pruyssen totaliter geslagen met verlies van meer als 20,000
dooden, een menigte van grof canon, vendels, standaers, enz. »
Stemme : Den du'v tschen Konteraans

« Laet, Nederlanden,
't vreugdeN,ier branden.
Slaet trommels, speelt op auboon en fluyten.
Laet, Nederlanden,
't vreugdevier branden :
Pruyssen die begint te muyten :
hy heeft verkregen
Heer Luythers zegen,
want het geluyck die stoot hem zoo tegen,
dat hy al beven
nu schynt te geven
den lesten asem van 't levee.
Laet, Nederlanden, enz. » (1)
(1) Die Pieter Jos. Geysens schijnt mif een Westvlaming geweest
te zijn. De man heeft een fellen ekel aan de Pruisen ; dit komt overal
door, ook bid andere toen levende merktzangers : wat ons doet besluiten, dat ook ons yolk met die gevoelens van afkeer bezield was.
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Uit de liedjes van een anderen tijdgenoot, met name Jacob
Bruynstraete. teeken ik nog een en ander op. Een zijner yolksgezangen heet : (( ComPositie tegen de swarte of pruysensgesinde, de welcke niet en wilten gelooven de victorieuse bataillen behaelt door de oostenrycksche armOe, of den 18 en 19
luny 1757. » Stemme : De lief de die brandt lyden. (1) Het is

een lied met tien strophen, dat niet zonder belang is voor de
kennis der gemoederen in dien beroerden tijd. Dit is het eerste
stroofje :
1. Comt hier gy nieuw maeristen,
gy swarte, die gelyck
't welvaert wilt betwisten
van 't Huys van Oostenryck :
1k spreek u aen, geeft reden :
Waerom alzoo gesindt?
Gy schynt niet wel tevreden
dat uw vorstinne wint !
Menschen, zou 't u beter aenstaen,
indien al de eer en glorie
aen Pruyssen moste overgaen
met alle die victorie ? »
2-3. « Schaemt u war christen menschen ! » zegt de
olkszan ger ; hoe ! gij durft partij voor den Pruis kiezen ? En
gij twijfelt?
N

« Gy siet de vreugdevieren
en 't geen daer al geschiedt,
en. schoon de wimpels swieren,
nogh en gelooft gy 't niet !
Ja, seght gy,. 't sal haest anders gaen,
den tyt sal alles leeren ;
soo Pruysen nogh eens komt to slaen,
de kansche sal wel keeren !
4. Dit syn oock van gedachten
de geusen van Hollandt ;
en d'engelschen betrachten
't solve gelycker handt :
(1) Hier wordt bedoeld de slag van Kollin, op den 18 Juni 1757.
Frederik II van Pruisen had Praag in 't nauw gebracht, dock maarschalk Daun vloog ter verdediging der stad. Frederik rukte tegen hem
op, maar werd deerlijk verslagen, met een verlies van ongeveer 10.000
man, waarna hii opbreken moest, Bohemen verlaten en de wijk nemen
Haar Saksen .
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dat Pruysen moghte winnen
vol glans en zegeprael,
en onse Koninginne
bringen tot haeren val ;
want het is door de macht van 't gelt
dat sy hem hen gegeven, (1)
dat by bra€ht soo veel volck in 't veldt,
en 't Duytsche Ryck doet beven !
5. Maer dit sal hun wet rouwen,
als 't al sal syn gedaen,
dit spel door hun getrouwen
sal hun soo diere staen.
Jan Oom sal, soncler faelen,
om syn neutraliteydt
al haest 't gelag betaelen
door Godts Rechtveirdigheydt (2) .
Wel aen koraese ! Jantje Kaes,
ontsteekt nu vreugde‘ ieren,
want doen als Pruysen was den baes,
liet gy u vieggen swieren.
6. Ailaer, voor een republycke,
hoe syt gy niet beschaemt,
dat gy de catholycke
vorsten gestaedigh blaemt?
Gy smaedt ons Koninginne,
gy houdt met haer den spot ;
gy wildt haer leeren spinnen
slechts in een spin-hays kot ; —
maer, Jantje, 't sal u diere staen,
soo wy to saem verhopen,
dat gy haer de' (deeat) met mossels gaen
en geernaers verkoopen !
7. Hoogh Moghend' Heeren Staeten,
't is met u haest gedaen ;
't veynsen sal u niet baeten,
doet de gazetten slaen
al weder aen de boomen :
Weet dat Lowy Bourbon
u lieden haest sal komen
(1) D. i. : dat sy hem hebben gegeven.
(2) In dien nitval tegen Holland hoort ge den wrok dien het yolk
al lang had opgevat, en die bleef voortbestaan, zoolang het de vreentae soldaten in zijne grenssteden zag garnizoen houden.
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groeten met syn canon.
G'hebt immers nogh syn macht beproeft,
gy weet hoe 't quam te smaeken,
en schoon of u syn komst bedroeft,
sy sal u haest genaeken ! ....
9. Pruysen, die hem betrouwde
op syne wapen-kracht,
en Praegh soo seer benauwde
met een ontelbaer macht,
is uyt bet veldt geslegen
door Dalin, den Marechal,
die aldaer heeft verkregen
veel eer en zegeprael.
Den Hertog van Loreynen quam
met veertig duyst soldaeten,
waerdoor den slag aiweer hernam
en Pruysen 't veldt most laeten.
10. 't Wyl ons dien hoogh verheven
en al voorsienden Godt
victorie heeft gegeven,
danckt hem nu voor dit lot !
Sa ! wildt u nu bekeeren,
weest vroylyck en verblydt,
opdat gy toont met eeren
dat gy niet swart en syt.
Verheugt u met ons vroeg en spa
om die verkregen glory !
Roept al : Maria-Theresia,
aen u sy de victory !

IX.
Edoch staken wij hiermede onze aanhalingen. Juichte ons
y olk Maria-Theresia toe, ei ! dit valt te verstaan. : het had, twee
eeuwen lang zooveel geleden ! Het had rust noodig, niets
anders, gelijk de reiziger die uitermate moede van de reis
terugkeert. En die rust vond het in den vrede der regeering
van Maria-Theresia, en, het bevruchtte dien vrede door een
eerlijken en harden arbeid. Het vaderland was niet rijk meer ;
maar mocht het naar het buitenland de 1,1eugelen niet uitslaan,
toch was het werkzaam gebleven : het zou eigen bodem uitbaten
met onverdroten vlijt, en den afgunstigen nabuur nog verbazen door zijn wondere kracht in zijne onmacht. (1)
(1) « Le reveil de notre patrie devait commencer sous Marie-The-
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Neen, ons y olk was niet dood, ons y olk herleefde. En de
getuigen ? Ondervraagt de vreemdelingen die hier vertoefden.
Zij schreven neer wat zij er hoorden en zagen, en onwillekeurig zullen zij er bij vergeleken hebben wat ze in hun eigen
land bezaten ; zullen zij den toestand aldaar als maatstaf hebben
genomen, om over den toestand der vaderen uitsprtak te doen :
zulk oordeel valt dan niet te wraken.
Luisteren wij even :
In 1768 bezocht Descamps, een fransch schilder, Vlaanderen en Brabant. Wetensweerdige dingen komen in de inleiding
van zijn Verslag voor : (( Italie alleen, » zoo schrijft hij, « gaat
dit land te boven in opzicht der schatten (1) , welke men daar
rese ... Bile exercait autant d'influence sur ses sujets par ses vertus
que par sa haute sagesse. Aussi devmt-elle l'objet d'une veneration et
d'un amour sans bornes, et les vingt dernieres annees de son regne
ont ete regardees, avee raison, comme repoque la plus heureuse dont
nos peres eussent conserve le souvenir. » Lie G. H. Moke, op. cit., op
blz. 471.
In het begin van 't jaar 1780, hadden. de Staten van Vlaandeten
beslist een standbeeld op te richten ter eere van Maria-Theresia. De
geesteltike afgeveerdigden formuleerden hun toestemming met beschouwingen die het onthouden weerd zijn. Kan. J. J. De Smet had
gelegenheid die te herinneren in de Academie royale de Bruxelles (cfr.
tom. XII, no 10 des Bulletins). « Le clerge — zoo lees ik daar —
est d'avis qu'on approuve la proposition, et qu'on demande ragreation
Diu prince-gouverne dr general pour eriger dans cette capitale (Gand)
tine statue en memoire de notre auguste souveraine, Marie-Therese,
qui, pendant quarante ans, nous a gouvernes si heureusement et sans
guerre dans nos pays. Il ne donne cependant son approbation que sous
la condition expresse, que le monument sera fait et acheve par des
artistes indigenes, et qu'il sera insere au registre des Etats, qu'on ne
l'a eleve qu'a cause d'une administration heureuse de quarante ans,
afin que des souverains qui ailment la flatterie, n'en prennent occasion,
plus tard, de demander le meme honneur ». — Ei ! op 1 Juni 1781,
kwam er een brief van Keizer Joseph II, waardoor hij de Staten van
Vlaanderen bedankte oni hun gc.eden wil ... en later ontvingen de Staten van Brabant, die dezelfde gunst hadden aangevraagd, eenzelfde
« beleefd n weigerend antwoord. Zie ook Gachard. Analect., biz. 471.
(1) De roofzucht van Oostenrijk en Frankrijk heeft hare keus in
die « schatten » gedaan. Maria-Theresia zelve was daarin niet nauw van
geweten : zij gaf een voorbeeld voor later. Lees even de bijdrage van.
Charles Piot, ingeleverd bij de klasse van de schoone kunsten der Koiiinklijke Academie (1878) : Les Tableaux des colleges jesuites .ii pprimes en Belgique. De afschaffing der Jeziiieten-orde had plaats op
den 13 Sept. 1773. Hun huizen en kerken in Belgie waren viten-nate
rijk aan. kunststukken. Deze kwamen onder den hamer der Regeering
in 1777 : maar Maria-Theresia vergat niet een keus van schilderijen op
te eischen om de keizerlijke galerie van Weenen te versieren. Men had
haar voorgesteld al die stukken in een nationaal museum hier te laude
te verzamelen ; doch zij wou daar niet van weten. De Bisschop van Antwerpen kreeg amper eenige onb'edvidende stukken om in de geplunderde jezuietenkerk, die parochiekerk geworden was, op te hangen.
d Le gouvernement disputa meme A l'eveque d'Anvers les toiles de-
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ill de kerken aantreft ». En van het y olk gewagend, spreekt hu
met lof over hunne zeden en gebruiken : « Les habitants sont
doux et affables, la s:mplicitê de leurs mceurs, la probite unie a
beaucoup de candeur, attache et merite toute la confiance ». Hi'
looft hun groote werkzaamheid en hunne ongewone kundigheid
in den landbouw; laat den oorlog alles verwoesten, pas is de
vrede gesloten, en alles is weldra hersteld : u La campagne,
naturellement fertile, n'y est jamais oisive ; l'industrie des
cultivateurs fait que le terrain le plus ingrat, travaille par
leurs mains, rapporte comme le meilleur sol; aussi sont-ils
reputes laboureurs habiles et intelligents : on peut en juger
par la promptitude avec laquelle ils reparent les malheurs de
la guerre, auxquels ce pays est si souvent expose. La paix
faite, l'annee d'apres, rien ne parait avoir souffert, leur activite et leur industrie reparent tout. » (1)
mandêes par ce prelat dans le but de pouvoir orner d'une maniere convenable l'ancienne eglise des jesuites, devenue paroissiale en cette
ville. Il obtint seulement quelques peintures insignifiantes en remplacement des belles productions artistiques, enlevees a ce temple et transmises a Vienne ». — En rooven volstond niet : men voegde er nog
schijnheilig de spotternij bij. Raadsheer Limpens beweerde, dat zulke
handelwijs tot eer en roem van Belgie strekte : « Dans un extrait des
protocoles du conseil des finances, du 8 janvier 1777, ce fonctionnaire
beige disait : a qu'en agissant ainsi le gouvernement viennois travail4 lait a la gloire de la Belgique C'est, dit-il, un nouveau relief que
« Pecole flamande de peinture acquiert, par l'avantage de voir une
« partie des chefs d'ceuvres deposes dans la galerie de nos augustes
« souverains D. Lage en bittere vleierij !... a La pensee exprimee par
14 impens etait une adulation a l'adresse d'un gouvernement, toujours
pret a depouiller le pays de ses chefs d'ceuvres ; une phrase inventee
a plaisir dans le but de justifier un acte inique, qui enleva pour toujours a notre pays ses objets d'art les plus precieux ».
(1) Zie Voyage Pittoresque de la Flandre et du Brabant par M.
l)escamps, peintre du Roi etc. Nouvelle edition avec quelques changeinents et additions. A Paris, et se trouve a Anvers chez J. Grange ...
1792... In 't woord vooraf of Avertissement : « ... Ici c'est un terrain
uni, agreablement coupe par des canaux utiles pour le commerce et
pour les voyageurs ; les villes, les bourgs et les villages sont si pres
les uns des autres, que cette • contree ne parait etre qu'une seule et
meme ville ; les routes y sont belles, bien plantees, et ce sont comme
autant de promenades publiques ... Le gouvernement y est doux et
paisible ; plusieurs villes conservent encore des privileges particuliers
qui sentent la republique. La police y est exacte et severe, ce qui rend
les routes Mires pour ceux qui les p arcourent ... Les villes, les bourgs
et meme les villages sont biens batis ; les rues y sont larges et generalement bien allignees ; les maisons assez regulieres sont grandes,
une proprete partout en usage y fait le plus grand plaisir ... II ne
manque a ce peuple que plus de liberte pour pouvoir mettre a profit
son industrie. Le pays est tres fertile en lin, chanvre, garance et tontes les autres denrees propres aux manrfactnres ; les traites des souverains ont trap borne Petendue de leur liberte, l'importation de l'etranger permise Ote cette activite si necessaire ».
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dat y olk een noodige vrijheid om zijn handel en nijverheid te
doen bloeien. Eilaas, ja, 't was alzoo.
Vreemde wachters, vol afgunst, lagen aan de deuren van
't Vaderland, om een al te weligen groei en bloei plat te
trappers.
En slaan wij nu het notaboek open van Shaw, een
engelschen reiziger, die in de tweede helft der XVIII' eeuw
deze gouwen bezocht. Zijn hert loopt van bewondering over. D2
Oostenrijksche Nederlanden, zegt hij, al zijn zij vervallen van
hun vorigen luister, zijn heden nog een overschoone en bloeiende landstreek ; nergens, in geen land van dezelfde uitgestrektheid, voont een zoo talrijke bevolking, nergens heerscht
er meer welvaart onder de inwoners. En de grootste reden
daarvan ligt in de vrijheid en voorrechten, welke deze provincien, door alle eeuwen heen, genoten en immer genieten, al zijn
zij thans het erfdeel geworden van oppermachtige vorsten, die
hun andere staten naar vollen willekeur bestieren. (1) « Les
Pays-Bas autrichiens », zoo schrijft hij op blz. 27, « recueillent les fruits d'une constitution aussi sage qu'ils out etablie
et maintenue. Gouvernes suivant leurs propres lois, assures de
leur propriete et de leur liberte personnelle, ne payant que (Vs
taxes moderees qu'ils imposent eux-memes, les Belges jouissent
des plus beaux dons d'une constitution libre, et Hs ne peuvent
que se feliciter,- quand its tournent les yeux sur les pays qui
les environment, lesquels sont habites par des peuples ou sou,
mis au plus affreux despotisme, ou libres, mais qui dans leur
liberte sont ecrases par des taxes, dont ces Provinces ont lebonheur d'etre exemptes. »
Het zou ons te verre doen uitweiden, moesten wij hier
overschrijven wat die Engelschman getuigt over de werkzaamheid van bet belgisch yolk en over den heropbloei, die allerwe,
(1) Zie Essai sur les Pays-Bas autrichiens. Traduit de Panglais
de Mr. Shaw. Londres, 1788. Zie blzz. 2-3. En van Maria- Theresia's
regeering gewagend : « Depuis la pail d'Utrecht (1713) et plus particulierement encore depuis celle d'Aix-la-Chapelle, les Pays-Bas autrichiens ont prospere malgre les entraves oil les ont mis la jalousie et
l'ambition des Puissances voisines. La langueur que tant d'evenements
malheureux avaient repandue dans ces provinces, fait place aujourd'hui
a l'industrie et a l'activite. Les arts reparaissent chez un peuple qui
les cultiva autrefois avec tant de succes, les villes sont pleines de
citoyens actifs, l'agriculture fleurit, et le commerce vient visiter ces regions qui furent jadis son berceau. » (Zie blz. 16) . — En over den
bloeienden landbouw in Vlaanderen en Brabant sprekende, schrijft hij :
Ce terrain fertile y est reDarti avec justice entre Ies nombreux habitants qui habitent ces contrees. Le visage du laboureur, sa nourriture
saine, son habitation propre annoncent qu'il partage cette abondance
que son industrie repand dans ses champs. » (Zie blz. 82).
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gen bemerkt wordt. Zie blzz. 58-59-70. Uit het hoofdstuk over
den landbouw wezen toch eenige regels overgenomen :
Koophandel en nijverheid gingen wel achteruit, zegt
Shaw ; maar de landbouw deed vooruitgang ; in de steden
verminderde het getal inwoners, maar op den buiten groeide
het aan, en in de bloeiendste jaren van het verleden was het
met den landbouw zoo wel niet gesteld. Brachten de rampspoedige oorlogen veel ha en welvaart ten onder, en bleef er
bijna geen plaats meer over voor kunst en geestesontwikkeling,
toch verloren de Belgen hun werkzaamheid niet: la fertilite de
la Belgique n'a point ete detruite par les ravages de la guerre...
l'agriculture s'y conserva et ,elle a repris de nouvelles forces
et une nouvelle activite,./ 't es terres ont ete beaucoup ameliorees. Zie blz. 81 en voig. En verder nog, op blz. 91 :« Les
manufactures de Louvain sont tombees, le commerce d'Anvers
a. disparu, mais les champs de la Belgique sont toujours, fertiles.
De plus l'agriculture entretient une race d'hommes temperes,
simples, courageux, qui resistent aux attaques du luxe et chez
lesqutls on trouve encore la vertu, quand la corruption a gagne
les autres ordres de l'etat. » (1)
En die Belgen, wier wilskracht de oorlogsrampen niet
'kunnen breken hadden, maar die als met lamheid lagen geslagen door de afgunst der eenen en de zwakheid der anderen,
-aan wie men getracht had den levensadem af te snijden, of
aithans zeker, aan wie men naam en plaats betwistte op de
kaart `an Europa en in de rij der volkeren, die Belgen wistcii
nog aller bewondering af te dwingen door hun taaie, schran?ere werkzaamheid en door hun onuitwortelbare vrijheidsliefde
Hebzuchtige buurlui konden hen dwarsboomen in alle buitenlandsche ondernemingen ; thuis echter bleef de Belg zijn eigen
meester, bewust gelijk hij was van zijn eigen weerde : vrijheidsgevoel zat hem in het bloed, was met hem vergroeid.
Coed onderdaan was hij, ja, hij bewees het nog onder MariaTheresia's beheer; doch naar slavernij iron hij zich niet schik(1) Zie Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het
einde der XVIll e eeuw door Frans De Potter en Jan Broeckaert (bekroond met de gouden eeremedaille door de Klas der Letteren der
hon. Academie van Belgie, in zitting van den 10 Mei 1880). Drukk.
F. Hayez, Brussel, 1880 ; blz. 361. Men vindt daar nog menig andere
getuigenis aangehaald, en met reden besloten die schrijvers : c Onze
vaderlandsche hoogmoed mag gestreeld zijn door den ongebedelden
lof, welke in zoo onbewimpelde taal aan ons land en zijne bewoners
door de vreemdelingen in elke eeuw werd toegestuurd. Wij kennen
Beene natie, over welke onder zedelijk en stoffelijk opzicht zooveel
goeds is gezegd, als over de Belgen, gelijk er in Europa geen ander
y olk is; dat zijnen hoogen rang in de wereldgeschiedenis in minder
gunstige omstandigheden heeft verworven en gehandhaafd. » Zie blz
369.
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ken. Wat hemelbreed verschil tegen de andere volkeren van
het achttieneeuwsche Europa ! Zijn palladium was toen, lijk
eeuwen te voren, zijn Blijde Inkomst. Hun die het durfden
schenden, stand hij te man. Hier zij een nota ingelascht van
den reeds voornoemden Engelschman : « Il est bien singulier
que cette Joyeuse Entree, chef d'oeuvre de sagesse, soit inconnue dans presque toute l'Europe, et que les nations les plus
voisines des Pays-Bas ne la connaissent que depuis cette annee
1787 ! » (1)
In dat zelfde jaar legde nog een andere vreemdeling een
wondere getuigenis of : Ik bedoel Baron de Martini, geheim
Staatsraadslid van Joseph II en door hem, het jaar te oren,
als zijn commissaris naar Brussel gestuurd, « pour regler tout
ce qui peut concerner l'execution de ses royales intentions,
quant aux arrangements relatifs a l'administration de la justice
et a l'etablissement des tribunaux. »
Welnu, die Martini, « een hoveling bijzonder dienstig tot
zulke kuiperijen », (2) erkende in het door hem opgesteld
verslag voor Prins von Kaunitz : « Je pense qu'il sera toujours
tres difficile, sinon impossible, de ranger cette nation a la raison et a l'obeissance par la voie de la force ouverte et d'autorite absolue, a moms que Sa Majeste m'envoie ici des troupes
suffisantes pour contenir en meme temps les habitants des
villes et ceux du plat pays : avec un corps de 30.000 hommes,
on aurait peut-titre encore de la peine a parvenir au but,
chacun Pr gferant plutOt de Perdre la vie que, comme ils Pensent, devenir parjure ou esclave. - Qu'il me soit permis de

remarquer que, dans ces provinces, chaque paysan est proprietaire et seigneur, usant et jouissant de tous les droits que
la Constitution accorde et qu'il connatt ou croit connaitre aussi
Bien que les gens de ville; ne se croyant traitable qu'en justice
reglee et devant ses juges competents; du reste plus indocile que
stupide, n'ecoutant que les gens de son pays, qui lui tiennent
un langage conforme a ses opinions, ennemi pada de toute
innovation, quoique salutaire et tendante a deraciner les abus
les plus .palpables dont it est le jouet. Il n'en
est donc pas
ici comme en Hongrie et en Boheme, oil 11 / 12 n'ont rien, et
on le paysan, n'ayant pas des idees fixes sur les droits qu'il
ne connait qu'obscurement, se prete aisement a tout changement, surtout si son etre physique en est soulage d'une maniere
quelconque. — Les nobles, les bourgeois et les habitants des
villes n'ont qu'une seule Arne, pour ce qui regarde le prix
qu'ils attachent a leur ancienne Constitution, a leers chartes,
(1) Zie Shaw, oi). cit. op blz. 183.
(2) Alzoo betiteld bij L. Van Ruckelingen, in Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden: Joseph II, blz. 58.
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lois et coutumes ; se regardant comme partie contractante avecle souverain ; jaloux au plus haut point de leurs privileges,
vrais ou pretendus ; se rappelant sans cesse la conduite de leurs
ancetres et le temps de Philippe II : ils craignent toute nouveaute dans l'administration publique, comme un piege tendu
a leur liberte civile...» (1)
Idoch staken wij hiermede onze aanhaling : Zij voldoet
om onze vaderen te schetsen, — en als de vijand alzoo spreekt,
mogen wij er vrede mede hebben,... mogen wij volhouden, dat
ons y olk in de XVIII' eeuw een vrijheidlievend y olk gebleven
was. Zulke vaderen miskenne men niet !
X.
En wilt ge nu, onder meer andere, een voorbeeld van die
hardnekkige verkleefdheid aan de Blijde Inkomste?
Verplaatsen wij ons in 1789. Geheel het land is in gisting
tegen de willekeurige aanslagen van Joseph II en zijne aanhangers. Oostenrijk is nog machtig en bedreigt met geweld.
De Staten van Brabant waren opgeroepen tegen den 18 Juni,
en in den naam van den Souverein vroeg de Landvoogd hun,
dat zij altijddurende belastingen zouden stemmen ; dat de
hoogere orders zouden t' akkoord vallen in 't afschaffen van
den derden stand en in 't goedkeuren der veranderingen, welke
reeds in 't bestuur en in 't gerecht waren ingevoerd. De Staten
echter antwoordden grifweg, dat zij geen enkel dier punten
aanveerdden. (( Maar uwe koPPigheid zal oorzaak ewer afschaffing wezen » zei graaf von Trauttmansdorff tot de afveerdiging van de Staten. — « Men kan ons breken )), was het
antwoord, (( maar ens niet aischrikaen noel?, omkooPen! » En
de Staten hielden vol, en op dien dag zelf werd, in den naam
des Keizers, voor immer de afschaffing van de Blijde Inkomste,
van de deputatie der Staten en van den Souvereinen Raad
uitgesproken. In de andere provincial ging het evenzoo. Ei
waar was de tijd heen, toen het y olk zijn millioenen hulpgelden
Maria-Theresia gewillig toedroeg ! Nu, nu wordt de penning
aan Maria-Theresia's zoon geweigerd ! Aan wie de schuld?
Het ligt in mijn bestek niet over de regeering van Joseph II
uit te weiden. Hebben de eenen hem zeker al te zeer bewierookt, anderen toch zullen hem al te zeer miskend hebben.
Toen hij door brieve van den 30 November 1780 de dood der
Keizerin-Moeder aan de Staten der belgische provincial kond
deed, beloofde hij hun plechtig, « dat hij zou bijzonder zorg
(1) Zie a cademie royale de Belgique. Compte rendu des Seances
de la Commission royale d'histoire ; 2 e serie ; tom. VIII, 1 r bullet.
1856 ; blzz. 200-219.
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dragen hun het genot te laten van hunne voorrechten en vrijheden. » Hij bezocht dan ook de Nederlanden, maar van stonden of bleek het, dat hij ons yolk niet kende noch wou kennen.
Om het te leeren kennen was hij te eigenzinnig, en dat bracht
hem ten val. Men kan niet loochenen, dat hij niet zoo slecht
den toestand inzag, wanneer hij het stoffelijk welzijn zijner
onderclanen Wilde verbeteren, ja, menigmaal had hij het goed
voor... maar de wijze waarop hij te werk ging ! och ! hij nam
het zoo slinks op ! en waar hij het ondernam de zeden, de
wetten en de gewoonten onzer voorouders te hervormen,
vit presque toujours mal, zegt een onzer historici, dan sloeg
hij doorgaans den bal mis. (1)
Graaf von Trauttmansdorff zelf erkende, maar toen het te
laat was, fiat de Keizer den gepasten oogenblik voor zijn hervormingen n: et had weten te kiezen, en alzoo alles had in de war
gebracht (2). In zijn blinde voortvarendheid miste Joseph II
de wijsheid en voorzichtigheid zijner moeder. Hij behandelde
de Belgen als een kudde willooze menschen (3) , met wier ver(1) Zie Fastes mititaires des Beiges, op blz. 162, tom. 3.
(2) Lie Fragments pour servir a l'histoire des evenements qui se
sont passes aux Pals-Bas depuis la fin de 1787 jusqu'en 1789. Publies
par le Comte de Trauttmansdorff. Avec des notes explicatives.
Amsterdam, 1792. Schrijven wij de eerste bladzijde daarvan over :
« Lorsque feue Sa Majeste se reedit aux Pays-Bas en 1781, elle y
fut mond& de placets, dont la majeure partie concernait l'administration de la justice. — Elle crut devoir lever la cause du mal pour en
faire plus certainement cesser les effets, et resolut d'etablir une nouvelle organisation, qui devint plus tard une refonte generale, et a la
fin un bouleversement total du systeme de gouvernement de ces provinces. — Peut-etre ces changemens eussent-ils toujours deplu, macs
ils devinrent encore plus odieux par les circonstances qui les accompagnerent et par la fa con dont on s'y prit en les executant. — Les
esprits ne furent point prepares a ce qui devait se faire ; les interets
personnels nullement menages, et le tout beaucoup trop precipite. —
Au moyen de Bela, un systeme, qui, avec de certaines modifications,
eft pu reussir, devint en horreur a une Nation, plus ennemie qu'aucune
autre de toutes les innovations quelconques, surtout lorsqu'il s'agit de
porter le moindre prejudice a l'interet individuel de ses membres. —
Elle s'etait borne depuis le diplOme du 1 janvier 1787 jusqu'au 1 Mai,
jour fixe pour l'introduction du nouveau systeme, a des representations
tres soumises et en verite assez sages. — En les ecoutant, en l'eclairant sur le but des changements proposes, en lui demontrant l'utilitê
et le besoin, et en n'en conservant que ce qui etait reellement necessaire et uti/e, on at tout obtenu. Ce peuple, tres susceptible d'enthousiasme, serait alle au devant des desirs de S. M., moyennant tine
pareille condescendance. — Mai:: on s'obstina a ne vouloir entendre
personne ; toutes les representations resterent sans reponse, et furent,
d'apres les ordres les plus positifs, simplement mises aux actes. Ceci
fut envisage comme une marque de mepris, qui irrita encore davantage. »
Bi ! wat al bekentenissen in die weinige regels !
(3) Zie Rapedius de Berg... par P. A. F. Gerard, op. cit. op blz.
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zet geen rekening diende gehouden, en die men straffeloos uitdagen en kwetsen mocht. Hoe anders zijn handelwijs uitgelegd,
toen hij de Blijde Inkomste afgeschaft verklaarde, de grondwet
die vorst en onderdaan wederzijds verbond, — en dat hij weten
liet, voortaan door het geweld te zullen regeeren, alsof onze
provincien een overwonnen land slachtten? Schreef hij zelfs
n:et, naderhand, tot den generaal die aan het hoofd zijner troepen hier te lande stond, dat « wat minder of meer bloed vergoten om er mee gedaan te maken, niet in rekening hoefde te
komen, en dat zijne soldaten zouden beloond worden al even
goed alsof zij tegen de Turken zouden gevochten hebben ? » (1)
Te recht besluit hier G. H. Moke : « Strange aveuglement
d'un prince, qui ne se faisait pas scrupule de violer les plus
saintes notions de justice et d'humanite, non par fureur et
par barbarie, mail parce qu'il se croyait plus eclair& quie ses
sujets ! »
XI.
brak de Brabantsche Om w enteling los.
Was zij het werk 1an een yolk zonder veerkracht, zonder
bewustzijn van zijn rechten ? Men kan daarover oordeelen naar
believen. Edoch, men make onderscheid tusschen den aanvang
en den loop der Omwenteling. Dat zij ons yolk tot oneer
en schande, tot smaad en bespotting moet aangerekend worden, neen, daar kan ik niet toe over. Het was 'n eerlijke, 'n
mannelijke opwelling eener natie, trouw aan hare aloude wetten en aan den geest der voorvaderen : dit is het woord van
Hgl. Moke (2) ; doch zij die er de leiding van bemeesterden,
En toen

171, tom. I : « C'est un spectacle singulier et Presque inexplicable que
celui d'une reforme en apparence si perilleuse ... entreprise, on peut
dire brutalement, par un gouvernement aussi depourvu de force materielle que de moyens de conviction. Il fallait que les conseillers de
l'Empereur fussent Bien persuades d'avoir affaire a une nation essentiellement moutonniere, pour oser marcher ainsi par-dessus tous les
obstacles, sans precautions ni menagements d'aucune espece ... ».
(1) Zie G. H. Moke, op. cit. op blz. 477.
(2) Ibid. blz. 479. --Ik mag hier wel eenige nota's overschrijven
uit Observations sur la Revolution belgique ... par Lewis Lode, cidevant colonel de la legion belgique. 1791. Schrijver is een heftig
tegenstander van de leiders der Omwenteling, a de l'impudent Vander
Noot et de l'hypocrite Van Eupen ». Ik lees op blz. 44 van zijn vlugschrift : « La Revolution belgique fut, dans son principe, des plus
justes ; le peuple, pour se soustraire a la conduite arbitraire de
Joseph II, qui agissait contre la volonte generale, n'a cesse de reclamer sa constitution, ses droits et ses privileges, et ce n'est qu'apres
avoir essuye tout ce que l'injustice et la cruaute ont de plus revoltant,
que ne voyant u'autre salut qu'en prenant les armes contre lui, it repoussa la force par la force, pour chasser ses ennemis et ses oppressehrs ».
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waren niet opgewassen voor die verheven en lastige taak. Menschen die klaar zagen, werden verwijderd of geknakt ; heerschzucht en ijdelheid vierden hooggetij, en wat volgen moest volgde, tweedracht en tuchteloosheid, die tot onmacht, schande en
ondergang leidden. (1)
Het zijn droe%ige bladzijden, die ons de laatste maanden,
de laatste weken -der Brabantsche Omwenteling verhalen.
Strekken zij tot oneer van ons y olk ? Neen ! Door het Congres
van Brussel overgeleverd aan de onkunde en de verwaandheid
van een pruisischen, zeggen wij maar, gelukzoeker met name
Baron von Schoenfeld, vochten onze voorouders voort tegen de
aanrukkende Oostenrijkers van Bender; (2), maar hun eerste
geestdrift doofde van lieverlee uit door de strengheid van hun
vreemden aanvoerder, en al de bemoeiingen van den engelschen
kolonel Koehler vermochten niet het vaderlandsche leger te
redden. Neen, het ontbrak dat leger — of liever dat legertje —
niet aan energie, en in de Observations van Lewis Lochee tref
ik de volgende getuigenis aan : u Zoo het den Belgen niet meter
meesloeg na de onrechtveerdige maatregelen, waar hun dappere
bevrijder Vander Mersch het slachtoffer van was, dan schrijve
men dit niet toe aan gebrek aan moed in dit y olk, zooals von
Schoenfeldt dit dikwijls hoogst boosaardig te verstaan gaf,
Hoe onze voorouders aan hunne vrijheden hechtten, moge blijken
uit de ontelbare vertoogen welke zij, voor het uitbersten der Omwenteling, aan de Regeering deden geworden. Die taal was eerbiedig,
maar krachtdadig, wanneer zip zich benepen op hunne Blijde
komste. Gansche bladzijden waren hier aan te halen.
(1) Zie Rapedius de Berg ... par P. A. F. Gerard, op cit. op biz_
93 : « Quand on etudie sans prevention la partie serieuse de la revolution brabanconne, on ne peut s'empecher de reconnaitre, que, si
l'insurrection qui porte ce titre, fut operee par des instruments ineptes et parfois meme bouffons, it y eut dans la generalite de ceux qui y
prirent part, un sentiment bien louable et bien precieux, l'amour des
institutions nationales ».
(2) De noodlottige gevolgen der onkunde van dien man, sommigen schrijven zelfs der verraderij van dien Pruis, werden gewoonlijk ten
laste gelegd van belgische o fficieren .., die dan door het Congres uit
hunnen dienst ontslagen werden en heengezonden. Zulk lot trof eerstvan-al de beste, de begaafdste. Men kon ze vervangen door anderen
van belgischen oorsprong : het getal ontbrak niet, zegt kolonel Lewis
Lochee (zie op. cit. blz. 53) ; maar neen ! 't waren al vreemdelingen
welke Vander Noot en zijn aanhang aan 't hoofd stelden ! « Les of&
ciers de toutes les nations furent accueillis a l'exception des Francais,
qui etaient cependant ceux qui, pour le bien public, convenaient le
plus ; mais les Hollandais du parti d'Orange et les Prussiens eurent
la preference. tin volontaire se plaignant un jour au « souverain. Visbeck » de cet essaim d'etrangers qui ava it pris son vol dans les murs
belgiques, et qui envahissait toutes les charges militaires, eut pour reponse : Nous agissons ainsi pour des raisons a nous connues ! Ja,
men wou alzoo den schijn hebben door « bondgenooten » ondersteund
te ziin, terwiji men er door bedrogen werd ! Zie Lewis Lochee, op. cit.
op blz. 53.
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lastertaal luisterde ».
_het ware misschien de plaats hier een woord in 't bijzonder in te lasschen over (hen ijdelen dwaas Vander Noot, in wien
ons y olk zoo ongeloofiijk verblind was. Doch peen. Wat schermde hij toch met de hem, zoo hij beweerde, beloofde hulp en ondersteuning van Pruisen, Engeland en Holland ! Wist hij, dat
hij bedrogen werd ? Hij moest het weten, en zijn aanhangiers
eveneens. Althans op den 27 Juli, teekenden die nation samen
een verdrag, waarbij zij t'akkoord vielen om de belgische provincien onder het oostenrijksch bewind terug te brengen. Welke de geheime bedoeling dier drij Mogendheden was, leze men
in breedvoeriger geschiedenis van die dagen : eigenbaat onder
schijnheiligheid was de drijfveer, en 't belgisch yolk was de
verhandelde koopwaar.
't En was de eerste maal niet in den loop der XVIIP eeuw.
Engeland had altijd het belgisch Congres met loensche
oogen aangezien; minister Pitt had zelfs het Huis van Oostenrijk onderduims ondersteund : hij had zich tegen Belgie's onafhankelijkheid verklaard, en tot vergelding hoopte hij voor zijn
land te bekomen de vruchten van Oostenrijks overwinning op
de Turken (2). Zoo lees ik althans bij een tijdgenoot zelf. Er
moest dus spraak over zijn.
(1) Zie Lewis Lochee, op. cit. op blz. 45 : « Si apres le deplacernent de ce digne liberateur (Van der Mersch), la fortune n'a plus
favorise les Belges, on ne peut attribuer ce revers a un defaut de courage dans ce peuple, comme de Schcenfeldt l'a souvent fort malicieusement insinue, la preuve contraire en resulte par les actions de Turnhout et de Diest ; on doit plutOt l'attribuer aux agens perfides et ignorans accueillis par Vander Noot, et choisis par ses adherans, qui cooperaient a leur vengeance particuliere ... » etc. — En in nota voegde
de schrijver er bij : « Les 22 passages de la Meuse, sous les ordres
de Koehler, dans l'espace de quatre mois, qui furent des plus meurtriers, quoique tres inutiles et ridicules, donnent une plus haute idee
de la Nation que ne desirait de Schwnfeldt. Le seul corps de Canaris,
compose de Bruxellois et autres du pays, lui prouve que la nation ne
manquant pas d'energie. Ce corps au moment que Koehler en prit le
commandement, etait de 1500 hommes, et it n'etait plus compose que
de 100 hommes an mois d'octoLre, les individus manquant ay-ant ete
tues ou blesses ».
Men leze overigens het hfst. Campagne de 1790, in op. cit. Fastes
inilitaires des Beiges, II t., op blzz. 716 en vlg. Die soldaten droegen
een kleedsel van geelachtige kleur, en vandaar hun naam, — uit spot
gegeven — « kanarievogeltjes ». — « Commandos par un homme, qui
depuis figura d'une maniere eclatante parmi les braves de la grande
armee francaise (Dumonceau), les Canaris se distinguerent dans mainte occasion. Le mepris avec lequel ils avaient ete accueillis dans les
rangs d'une armee equipee avec luxe, fit place a l'envie. Chacun tint
a honneur d'entrer dans cette espece de bataillon sacre, que les sabres
des dragons autrichiens avaient, a la fin de la campagne, presque aneanti D .
(2) Zie Lewis Lochee's vlugschr. te voren vermeld, blz. 8-57.
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En Pruisen? Hetgeen Adv. J. F. Vonck daarvan getuigde,
is maar de les der geschieden :_s : Was zij reeds toen ter tijde
waar, later is die waarheid zuiveruit onbetwistbaar geworden (1) : (( Pruisen ging op een hofsche wijze, om niet te zeggen
met schelmachtig bedrog te werk. » En de prinses van Oranje,
eene pruisische, al evenzeer, zegt hij. Pruisen zocht in troebel
water eenig vischje te vangen ; trouwens « eenieder weet, dat
het geheym staetkundig inzigt van het hof van Pruysschen
altyd geweest is van zyne heerschappye op alle mogelyke wyze
te vergrooten » (2).
Wefden wij echter niet verder uit.
De Brabantsche Omwenteling stierf een onzalige dood. De
Oostenrijkers herwonnen van dag tot dag wat zij eenige maanden te voren in de vlucht hadden verloren. Schoenfeldt koos
het hazenpad, liet zijn soldaten in den steek, en, zegt Hgl.
Moke (3) , (( van geheel die groote beweging, welke Belgie
(1) Men zie daar breedvoeriger over de blzz. 28 en 88 van Naerdere
onzeydige Aenmerkingen of Vervolg van Staetkundige Onderrigtingen
voor het Volk van Brabant, betrekkelyk tot den staet der Opperheerschappye aldaer in 1790, met merkelyke aenteekeningen, een historisch
Byvoegzel, en omtrent de 80 justificative stukken over den voorval van
Namen en de gevangenis van den Generael Van der Mersch op het
Kasteel van Antwerpen. Drukk. Tot Ryssel, 1792.
(2) Bij die woorden van adv. Vonck, in 1791 neergeschreven, zij
een uittreksel uit een artikel aangehaald, door de Redactie van het
noordnederlandsch tijdschrift De Gids opgesteld en reeds voorkomend in
het Febritari-Hummer van 1867.
« Wat ons bevreemdt en ergert (zegt De Gids op blz. 239) is,
dat hij (namelijk oud-minister J. Bosscha, in zijne brochure Pruisen en
Nederland) geen woord van afgrijzen heeft voor de heillooze middelen,
welke Pruisen eeuwen lang ter bereiking zijner oogmerken durfde
bezigen. List, verraad, trouwloosheid, de laagste driften van het menschelijk hart erden bij voorkeur dienstbaar gemaakt te zijner verheffing : roofzucht en brutaal geweld hebben « het land van intelligentie » te allen tijde ontsierd : in dit opzicht zijn koning Willem en
zijne ministers de waardige nazaten van een eer- en gewetenloos voorgeslacht : eene eigenschap hebben de drijvers der 19 e eeuw bij de ondeugden hunner vaderen gevoegd : de hoedanigheid der verachtelijkste wezens, huichelarij en schijnvroomheid ! »
Wat al harde waarheden !
De wraak der geschiedenis !
(3) Zie G. H. Moke, op. cit. op blz. 480. — Bij P. Roger en Ch.
de Ch., op. cit. op blz. 118, lees ik zelfs, waar spraak is van de gemoedsgesteldheid des yolks tijdens de laatste jaren van 't oostenrijksch
bewind « La repulsion contre la domination autrichienne devint
bientOt insurmontable, et it n'avait fallu que peu d'annees pour conduire a un tel resultat. Ni le souvenir de Marie-Therese, ni celui de
l'administration tutelaire du prince Charles n'v purent remedier ; et
meme apres la journee de Neerwinde, en pleine annee 1794, apres que
la Belgique eut passe par Danton, par Lacroix et par Cambon, c'est-Adire par le pillage des eglises, des caisses publioues et oar la loi des
assignats, rendus obligatoires au pair pour les Beiges, lorsqu'ils per-
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beroerd had, bleef er niets anders over que la desaffection
Pour la maison imperiale et l'indifference aux dangers qui la

inenacaient, dan ongenegenheid voor het Huis van Oostenrijk en onverschilligheid voor de gevaren die over het hoofd
hingen. Edoch het ure ging slaan, dat de gevolgen van die
ongenegenheid, van dien afkeer al zoo noodlottig moesten
warden voor het land als voor den vorst. »
Toen vielen de fransche Republikeinen hier binnen. Wij
laten alle bijzonderheden daar ; doch zeker is het, dat ons
y olk voor Oostenrijk die verkleefdheid en hulpveerdigheid niet
meer had, Welke het eenige jaren te voren aan Maria-Theresia
betoonde. Ongetwijfeld ware het met die A, reemde overrompelaars heel anders vergaan, hadde Belgie zijn degen getrokken ; maar het had zooveel kuiperijen, zooveel leed beleefd.
in de laatste jaren ! Die het moesten verdedigen, hadden het
ontzenuwd en verkracht ; die het beloofd hadden te beschermen, hadden het vereenzaamd of verraden. Nu was het moedeloos en bijna onverschillig (1) geworden ; zijn beste krachten

daient déjà en France au-dela de cinquante pour cent, aptes toutes ces
horribles choses que nos peres ont vues, l'administration autrichienne
ne sut pas se faire pardonner, et, un jour, le Comte de Limminghe
s'ecria, et ceci en presence de l'archiduc Charles « Je le dis franchement je prefere le systeme des carmagnoles aux vexations autrichiennes ! » — Ces simples mots peignent toute une situation ».
Ja, maar er mag toch bijgevoegd, dat de beker toen nog niet
boordevol was, en later, niet veel later, zag men klaarder in, als men
gewaar wierd dat het met 's Lands onafhankelijkheid was gedaan :
« La nation se sentait alors blessee jusqu'au cceur par ce joug terrible
qui pesait sur elle. Ceux meme qui avaient souleve le peuple contre
l'Autriche et combattu ensuite sous le drapeau francais, n'avaient pas
eu la pensee d'abjurer l'independance du pays ; et telle fut l'amertume
de leur deception, que le fameux Henri Vander Noot, rentre alors
dans une obscurite profonde, fut le premier a crier, vingt ans plus
tard (1814) : « Retournons a la maison imperiale ! » Aldus bij Hgl.
Moke, op. cit. op blz. 487.
(1) Wel streden er ook eenige Belgen, en streden zij met heldenmoed; in het oostenrijksche leger tegen de fransche republikeinen ;
maar z45.5 klein was hun getal ! « Spectateurs de cette lutte, qui devait
decider de leur sort, les Belges y prirent a peine quelque part ; et
peut-titre cette neutralite d'un peuple naguere si devoue a l'Autriche,
fut elle alors d'un grand poids dans la balance : car la Belgique devint
l'arene oil les puissances ennemies combattirent longtemps avec des
chances assez egales, pourque l'appui et le contours d'une population
fidele eut pu changer revenement de la guerre ! » Zoo schreef HO,
Moke, op. cit. op blz. 481. — Men zie ook : Histoire des regiments
nationaux belges pendant les guerres de la Revolution francaise
(1792-1801) d'apres des documents officiels et inedits ... par (le general) G. Guillaume. Nouv. edit. 1855. Bruxelles, blz,. 84. Van de
belgische) regimenten gewagend, schrijft hij :
« Waalsche » (d.
Malgre un sejour en Belgique de pres de deux annees, les regiments
nationaux n'etaient pas parvenus a completer leur effectif. Les demar-
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lagen gebroken ; en wanneer het later uit lien noodlottigen
slaap zal opschieten en tot bewustzijn komen onder de bloedige
slagen der fransche beulen, zal het te laat zijn. De Boerenkrijg
echter zal nog ten slotte der XVIII' eeuw het bewijs leveren,,
dat onze vaderen alle nationaal gevoel niet verloren hadden,
dat zij nog diep in de ziel het besef droegen van eigen weerde,
het besef van eer en plicht in het uur van druk en lijden.
XII .

Doch laten wij een blik achteruitslaan, en onderzoeken
wij even, hoe het met kunsten en wetenschappen in de XVIII°
ceuwe gelegen was.
Had het Vaderland harde jaren moeten doorworstelen,
toch, lijk we zagen, hadden al die rampen de veerkracht van
ons yolk niet kunnen breken, en te midden van al hun kweilingen ble-k, en vrijheidszin en eergevoel de vaderen bezielen.
Zij leefden, ik zou zeggen, op hun eigen erve en in eigen
thuis, in den vollen zin pro axis et focis ; doch wilden zij
daarbuiten hun horizont verbreeden, dan stieten zij onmachtig
op paal en perk van den vreemdeling.
Als gedwongen legden zij dan zich heel en al toe op den
ches reiterees du gouvetnement imperial aupres des Etats des provinces, pour en obtenir des moyens assures de recrutement, resterent
sans succes. Ni les instances les plus pressantes, ni les avis sur les
consequences de leur obstination, ne purent vaincre leur resistance,
et ils attendirent avec indifference le resultat de leur inertie. L'empereur Fiancois II resolut alors d'abandonner les provinces belgiques
leur sort, et tandis que les Etats redigeaien.t de belles remontran.ces
pour prouver au souverain que les constitutions nationales n'obligeaient
pas le pays a concourir a sa propre defense, les Autrichiens cedaient
aux republicains le champ de bataille de Fleurus, et livraient nos malheureuses provinces, desormais sans defense, a toutes les depredations
des agents du pouvoir revolutionnaire ».
Ah ! vergate Belgie maar nimmer die bloedige lesse der geschiedenis !
In een redevoering Discours prononce dans le temple de la
Raison de Bruxelles (le decadi, 10 germinal, de l'an troisieme de la
R. Fr.) par Emmanuel Peres, representant du Peuple Ares les Armees
du Nord et de Sambre et Meuse — vind ik de toenmalige Belgen afgeschetst als volgt. Het mag bier herinnerd tot betere kennis der gemoedsgesteldheid onzer vaderen alstoen : « Beiges », sprak hij, « je
ne cesse de vous etudier depuis que je suis au milieu de vous, et je
crois vos connaitre assez pour vous definir ; vous etes defiants et soupconneux, mais vous etes bons ; vous avez des prejuges que vous ne
pouvez vaincre, mais vous etes justes ; la moderation et la douceur
vous gagnent et vous captivent, mais la violence vous indispose, et la
tyrannie vous souleve ; vous n'aimez pas l'Empereur (d'Autriche), mais
vous n'aimez pas davantage le Francais ; ou, pour mieux dire, vous
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naburen door hun wondere werkkracht.
Doch 't valt zeker niet te ontkennen, dat, in opzicht van
kunst en wetenschap, de XVIII' eeuw een eeuw van armoede
is voor het Vaderland.
Wij konden hier wel is waar namen aanhalen, b. v. van
schrijvers, die als geschiedkundigen niet onverdienstelijk zijn
— en de A cta Sanc'torum der Bollandisten wezen hier niet vergeten, — de namen van eenige schilders en beeldhouwers en
toonkundigen ; doch wij verwijzen hierover naar de Histoire
des lettres et des sciences et des arts en Belgique, door Goethals ; naar J. F. Willems (cfr. op. dit. en ook in zijn Belgisch
Museum) ; naar L. Van Ruckelingen (Mathot) in zijn vermeld
werk, Maria Theresia, blzz. 110 en vlg., naar Onze Vaderen..
door S. C. A. Willems (drukk. Callewaert, Brussel, 1873) , enz.
En toch wat zijn die eenige namen?
Met zeer gegronde reden nochtans pleiten verzachtende
•omstandigheden ter verontschuldiging van ons yolk... Telt de
oorlogsrampen, die tijdens die 100 jaar op Belgie neersloegen.
De weinige jaren vrede waren ten hoogste jaren van verademing, en 't is maar in de laatste tijden der regeering van MariaTheresia, dat er beternis, dat er opstanding te Nierhopen en
te bespeuren was. Onze landvoogden waren overigens, althans
de meesten, geen menschen om kunst en wetenschap vooruit
te helpen. De Staat, zoo Spanje als Oostenrijk, was uitgeput
door de oorlogen, en in Belgie waren, door die zelfde geesels,
adel en hoogere stand verarmd. Onderstand werd dus i-naar
karig gejond, en 't voorbeeld of de aanmoediging kwamen ook
niet van zeer hoog. Zoolang de regeering van Spanje uitging,
sprak men Spaansch aan het he van Brussel, en boeken in
die taal werden met duizenden in Antwerpen en Brussel gen'aimez ni le Francais, ni 1'Autrichien, ni 1'Anglais, ni le Hollandais,
parce que vous vous aimez trop vous-memes, et que l'apathie et l'egoisme constituent essentiellement votre caractere ». Zie blz. 10 van die
Redevoering. In dien laatsten trek gevoelt men de verbittering van
den Franschman, gebelgd omdat de zoo dikwijls te leur gestelde voorouders den Republikein niet in de armen vlogen !
(1) Zie Gachard, op. cit. op blz. 10 : « Au milieu des maux,
qu'avaient accumules sur la Belgique les revolutions et les guerres, jointes a l'incurie d'une administration peu soucieuse des interets nationaux, l'agriculture s'etait soutenue par l'intelligence, l'energie, l'activite des habitants de la Caiiipagne. Mais combien it s'en fallait qu'il
eu Mt de meme de l'industrie et du commerce ».
— En Publicola Chaussard, « commissaire national de la Republique francaise», in zijn Memoires historiques et politiques sur la Revolution de la Belgique et du Pays de Liege (Drukk. Parijs, 1793),
schreef, op blz. 32 : Les Francais vont etudier les arts en Italie ; ils
pourraient etudier en Flandre l'agriculture ».
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dfukt (1) . Het Spaansch was de handelstaal, was ook de modetaal, lick heden het fransch ten onzent.
Toen kwam de oostenrijksche overheersching. u De
regeering, schreef J. Fr. Willems (2), deed wel :iiets ten
nadeele van de beoefening van het Nederduitsch, maar zij was
er onverschillig voor, en die onverschilligheid baarde geen
goes.. » En ondertusschen woekerde de invloed van het fransch
al dieper in den schoot van het N, olk. Dit nam voornamelijk
toe sedert den oorlog van 1740, toen de Franschen, bijn a drie
jaar lang, ons land overrompelden en bezet hielden. En hier
spreke nog eens de Engelschman Shaw, op wiens getuigenis
wij ons reeds vroeger beriepen : « Met de fransche taal
zijn ook de gewoonten en gebruiken van Frankrijk in
Belgic binnengedrongen. Men volgt er de zeden der Franschen na, hunne beleefdheden en hoofsche manieren, hun
verzotheid op pracht en tool en tot hun vermaken toe. Doch
die moden van Frankrijk werden weldra opgevolgd door een
verslapping der zeden, gelijk het altijd gebeurt, waar de zeden
tot overdreven verfijning, tot overdreven hoofschheid beschaafd
worden. Menschen, strenger N an aard, denken dan ook, dat wat
meer ruwheid in manieren, gepaard met de reinheid van zeden uit vroegere fijden, verre-uit beter is en den voorkeur zeker
verdient... Zij nochtans bijgevoegd, dat, ondanks het toenemen van pracht en weelde, de aloude matigheid er nog aangetroffen wordt » (3).
Derwijze werd dan het Fransch de taal der hoogere standen;
zelfs in de vergaderingen der Staten werd die taal overheer-

schend (4) evenals in de door Maria-Theresia opgerichte
(1) Zie P. Roger en Ch. de Ch., op. cit. op blz. 42. Gewagend van
den Spaanschen tijd, schrijven zij : « La noblesse belge alors etait fort
appauvrie par les guerres... Le plus sfir pour un gentilhomme des PaysBas etait alors de vouer ses fils a la carriere des armes, s'il ne pouvait
les placer en qualite de pages a la Cour du Prince-eveque de Liege ou
chez quelque prince d'Allemagne ». — En op blz. 20 : « Pour le gentilhomme beige comme pour le seigneur castillan venu aux Pays-Bas,
pour la bourgeoisie des bonnes vilies de Bruges et de Gand, tout comme pour l'artisan obscur, la langue espagnole etait devenue, a la fois,
.celle du monde et des affaires ».
(2) Zie Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde
opzigtelyk de zuydelyke Provintien der Nederlanden door J. F. Willems, II D. Drukk. Antwerpen, 1820-24 ; blz. 155.
(3) Zie Mr. Shaw, op. cit. op blz. 132.
(4) In zijn Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden. MariaTheresia. 1740-1780. Drukk. Antwerpen, 4 e uitg., 18. ?., schriift L. Van
Ruckelingen (Mathot) : « Het Staatsbestuur moest, zoowel als de
Rechtbank, zich van de landtaal bedienen. Deze bepaling werd uitdrukk-eliik in alle grondwetten geschreven, en vooral sedert de franschgezinde hertogen van Burgondie aan de heerschappii over de Nederlanden geraakten » ; — maar in nota moet hij bijvoegen : « Nochtans moet
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volkstaal op den achtergrond, en de menigte aapte de grooten
na.
Zoo trof het mij, wanneer mij toevallig in handers viel
het verslag over de feesten, die plaats hadden in Brussel, Wen
het standbeeld van prins Karel Nian Lorreinen onthuld
werd (1). Het is een brochure van boven de 100 blzz., bevat
men bekennen, dat dit heilig grondbegin maar al te dikwijls geschonden werd, en het hooger Bestuur eene zonderlinge voorliefde voor het
Fransch betoonde ». (Zie blz. 26).
— En op blz. 106 lees ik , « In al de duitsche hoven was de
franschgezindheid doorgedrongen ... Ook aan het Weener-hof poogde
men in zeden, gebruiken en sniaak, zich zoo goed mogelijk op een
franschen leeft te schoeien. Het hof van Prins Karel was natuurlijk
eene trouwe afspiegeling van dat van ‘Areenen. Te Brussel was alles
fransch en het hof en de a del. De bezetting van de Nederlanden door
fransche legers had de taal en de schriften onzer naburen hier algemeen verspreid. Men vorme er zich een denkbeeld over, als men bedenkt, dat in de hoofdstad van Brabant alleen meer dan duizend afdrukken van de Encyclopedie verkocht werden. Op den schouwburg
voerde men uitsluitend fransche tooneelspelen op. Men verachtte evenzeer Le hoog- en nederduitsche talen. Uit de vergaderingen der grooten, zelfs uit de gerechtshoven, werd de moedertaal verbannen, en er
was een keizerlijk bevel in Vlaanderen noodig om de nederlandsche
taal in hare voorrechten te handhaven » . — Hier wordt gezinspeeld
op « de verordening van den Raad van Vlaanderen, den 14 Januari
1775, toelatende, volgens eene boodschap van de Keizerin, den 11 Januari 1775, aan al de inwoners van het Vlaamsch-sprekend Vlaanderen
hunne rechtsgedingen in de nederlandsche taal in te spannen » ...
In op. cit. Joseph II door L. Van Ruckelingen, tref ik nog het vlg.
aan : « Op den 7 December 1786 legden de Landvoogden den Raad
van Brabant eene verordening voor, om de rechtspleging te vereenvoudigen. De raad weigerde echter over den franschen tekst van het
wetsontwerp te beraadslagen. Eene maand later ontving hij den vlaamschen en, niettegenstaande zijn tegenzin, was hij verplicht tot afkondiging der verordening over te gaan, voor zooveel zij niet tegenstrijdig
was met de voorrechten des Lands ». Blz. 57.
(1) Zie Recueil des Pieces, tant en Vers qu'en Prose, qui ont
pant a l'occasion de l'Inauguration de la Statue de son Altesse Royale, Monseigneur le duc Charles de Lorraine et de Bar, etc. avec une
description de toutes les Fetes qui se sont donnees a ce sujet, et a
laquelle on a ajoute un Precis historique de la vie de ce Prince. Bruxelles, impr. J. L. de Bouters, marche aux Herbes, (775. Pro memoria zij herinnerd wat te lezen stond op het roer van het schip, dat
tangs de vaart het standbeeld in Brussel aanbracht :
Ons edel Hertog hoog van staet,
Prins Karel groot geprezen,
Wart door wy heden sien,
Dat noyt en was voor desen,
Syn Stand-Beeld word geplant
Noyt sag men syns gelyk,
Lang leeft ons goeden Prins,
Met 't Huys van Oostenryk !
Anno 1774.

30 December.
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de opgave van rijmen, jaarschriften, liedjes, enz. en amper
twee-drij rijmstukjes zijn in 't vlaamsch opgesteld : een op het
roer en een op den mast van het vaartuig, waarmee het standbeeld werd aangebracht, en een ander, « in de Berghstraete »,
onder een emblema met de wapens van Brabant langs de eene
zijde, en die van Vlaanderen langs den anderen kant ; onder
Karel's naam las men eenerzijds :
Carel den Goeden door Brabanders verheven,
Zal ten eeuwigen dagen, in hun herten erleven;

en anderzijds •
Is Carel den Goeden door Vlaend'ren niet verheven,
Fry nogtans ook altyd sal in hun' herten Leven.
... Sluiten wij echter onze parenthesis.

XIII.
Hoe stond het nu gesteld met de letterkunde in de XVIII'
eeuw ?
Ei ! al genoot het Fransch hier de gunst der hoogere standen, de fransche letterkunde mocht daarom toch niet bogen
op een hoogere vlucht ; het ging er niets beter mee dan met
de vlaamsche producten. Hgl. Thonissen kenschetste die eeuw
als een tijd van algemeen verval : « Une apathie enervante,
une torpeur mortelle s'etaient substituees aux genereux elans,
aux efforts puissants qui, sous les regnes brillants de CharlesQuint et de l'infante Isabelle, av aient ajoutê tant de fleurons
A la couronne litteraire et scientifique de notre patrie. Les
deux langues parlees dans le pays etaient elles-memes incroyaEn op den mast las men :
Wy hebben met geduld
En met een groot verlangen,
Tot Dordrecht met groot' eer
Prins Karels beeld ontfangen,
Tot lof van onsen Prins,
En al wat in Brussel sweeft,
Sa ! roept nu algelyk
Dat onsen Prins lang leeft !
30 Dec. A° 1774.
« La barque portant la statue arriva a Bruxelles, le 5 janvier 1775,
a 10 h. du matin, au son des timbales et des trompettes et a celui
de la grande cloche de' la paroisse de Ste Catherine, situee au bord
du canal, escortee de toute la musique des Regiments qui sont en garnison dans la Ville ».
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blement negligees, et l'art d'ecrire, indispensable pour faire
gaiter le charme de la pensee, semblait vouloir a jamais abandonner nos provinces. » (1)
Bekent het met niij, die schets van den geleerden Professor
is vrij zwart. Zij zal ons echter met de waarheid niet in strijd
schijnen, als ik er nog een andere getuigenis nevens leg, die
van P. A. F. Gerard, nopens de fransche letterkunde alhier :
(( La caricature et la poesie etaient portees au plus haut degre
de devergondage. li es plus sales images et les plus mechants
vers de nos petits journaux sont de timides essais, en comparaison de ce qui se publiait alors » (2).
Dit geldt inzonderheid voor de laatste jaren van het oostenrijksch bewind... Zou daar geen verbetering in komen?... Edoch
vooraleer daarop te antwoorden, veroorloof ik mij eenige punten ter bedenking te geven. Lijk wij reeds deden opmerken,
waren onze vaderen van allen weldadigen invloed, die kunst en
wetenschap, taal en letterkunde moest opbeuren, - bijna heel en
al verstoken. Oorlog, met al de rampen de hij na zich sleept,
liet rust noch tijd voor vreedzame geestesontwikkeling : de
vaderen leefden eenzaam in den beperkten familiekring, in vervallen steden en dorpen, in den kring hunner aloude gilden
en rederijkkamers, die wer is waar hun naam en hun charters
bewaard hadden, doch in wier schoot het kunstvuur, ten gevolge van tijd en beroerte, bijna uitgedoofd lag. Niet de lamlendigheid van het y olk was oorzaak, dat het zijne taal verwaarloosde. Hieraan hadden meestal schuld de leidende standen en zijne landvoogden, die ons y olk niet begrepen noch
wilden begrijpen. De maatregelen, door Maria-Theresia en
Joseph II voor 't onderwijs der volkstaal genomen, kwamen
te laat, of liever het waren maar halve maatregelen, en de
droevige gebeurtenissen der laatste twintig jaren van de XVIII'
eeuw beletten de vruchten dier verordeningen tot rijpheid te
volgroeien. Nochtans is het zeker, dat er in de vlugschriften
en in menig opstel uit den tijd der Brabantsche Omwenteling
merkelijken vooruitgang te bespeuren valt. Ons yolk was
(1) Zoo spreekt hij in zijn Rapport seculaire sur les travaux de la
classe des Lettres de PAcademie royale de Belgique (1772-1872). Drukk.
Hay-ez, Brussel, 1872. Zie ook La Poesie francaise dans la Revolution
brabanconne, een zijner bijdragen in La Revue generale, 21 e ann., tom,
42, Brussel, 1885, op blz. 211.
En dan nog in Nederlandsch Museum, jrg. 1879, l e aflev., blz. 63,
eene bijdrage van Prof. J. F. J. Heremans : a De Nederlandsche Letterkunde in de Oostenrijksche Nederlanden gedurende de Brabantsche
Omwenteling ». — Had Thonissen vooral de oog op de fransche schriften, Fleremans beschouwt enkel de nederlandsche, en in dat opzicht
deelt hij wetensweerdige dingen mee.
(2) Zie P. A. F. Gerard op. cit. op blz. 294, torn. I.
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eene wijl zijn macht bewust geworden ; het sprak en schreef
de aloude taal die het niet verleerd had, en zij die dat yolk
wilden leiden of vleien, moesten zich vernederen om zijn taal
te gebruiken. Eilaas ! het was maar een ijllicht van korte
maanden, de fransche Sansculotten smeten alles overhoop,
en sloegen de volkstaal er bij in den ban.
Al wortelde de verfransching diep in sommige lagen van
ons y olk der XVIII' eeuw, toch wil het mij N,00rkomen, dat
in het y olk dat werkte en pijnde, in de minder of meer lagere
standen, die echter de kern en kracht eener Maatschappij nitrnaken, — dat daar de gehechtheid aan de taal in het bloed
nog zat, en ik besluit dit, uit het niet gering getal onzer rederijkkamers, die wel is waar in maar lage handen geraakten,
maar toch het gebru:k der volkstaal nog levend hielden, ja, en
haar deden eerbiedigen, als anderen hear verschopten.
Dat er dan al weinig meer dan rederijkerswerk, en, och
arme ! veelal zoo gebrekkig, uit die XVIII' eeuw overschiet,
zal ons niet verwonderen. Edoch het groat getal gedrukte
en ongedrukte stukken — en tooneelstukken met de vleet —
bewijst me, dat de rederijkkamers in de gunst des yolks leefden, en — wie weet ! — eens de taal zouden in voile eere
hersteld hebben. Ware ons y olk heel en al bedorven geweest,
dan hadde het ook zijn gilden en kamers verzaakt !
Buiten dat rederijkerswerk leverde de XVIII' eeuw ook
een rijken oogst van geestelijke schriften, rijk naar het getal,
maar niet altijd naar den inhoud. Doch ook die, dat zij z(56
grif te minachten zijn, kan ik e‘,enmin aannemen. Die geestelijke schrijvers voorzagen hun vromen evenmensch van zielespijs waar hij behoefte aan gevoelde. Vraagt aan die schrijvers
niet, een sterkere en voedzamer spijs te bereiden : zij, zij zijn
ook zonen hunner eeuw, en lijden aan de algemeene armoede,
aan den noodlottigen invloed der tijdsomstandigheden.
En dunkt u dan n: et, dat aan die rederijkers en aan die
geestelijke schrijvers wel iets anders dan onverschilligheid
moet bewezen ; ook wel eenige dankbaarbeid verschuldigd is?
Zijn zij het niet, zij die arme wroeters onzer gildekamers en
onzer kloostercellen, die voor het yolk zijn taal in eer en leven
bewaard hebben ? Wie anders dan zij, heeft dat Kier te lande
gedaan ? En wie bewijst er mij, dat er alsdan meer kon ge,
ijN,erd, meer kon verricht worden voor yolk en taal in de
toenmalige omstandigheden? Men toone mij in die eeuw, en
vroeger of later, een volkstaal die, van gunst, van ondersteufling en onderwijs verstoken, niettemin gebloeid heeft in
weligen bloei. Zeker vindt gij ze niet in Nederland, noch in
Frankrijk, noch elders. Waarom het dan geeischt van ons
y olk ? Waarom het aangewreven als een schuld, die het niet
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verdient ? Weinig van die rederijkers hadden een humanistische opleiding ontvangen, zeer weinig, en — ik gebruik hier de
woorden van wijlen ionzen Collega Karel Frans Stallaert (1) ,
« zij hadden slechts een zeer oppervlakkige kennis hunner moedertaal in de school bekomen, en wat zij aan kennis meer
bezaten, waren zij aan hunnen eigen ijver, verre van alle
wetenschappelijk verkeer, verschuldigd »... En 's mans volgende woorden beamen wij ook ten voile : « Hij zou evenwel groot
ongelijk hebben, die met minachting het hoofd zou afwenden
van die ijN erige kunstbeoefenaars, die, zonder aanmoediging,
uit eigen drift, te midden der vreemde overheersching en verguizing, 'op het behoud der taal gewaakt hebben, en, gelijk de
wijze maagden van het Evangelie, hunne lamp hadden bran.dend gehouden tot de komst des bruidegoms uit het Noorden. » —
Kortom, wij kunnen betreuren, dat taal en kunst hier vervielen ; betreuren dat hier « alle hooger geestesleven was ingedommeld » ; dat (( de groote gedachtenstroomingen, die Europa
doortrokken, onze letterkunde ternauwernood aanraakten »;
dat «ons proza toen werkelijk als een doecle zee was, waar geen
blijde winden over heenbliezen, noch in innerlijke tochten
levenwekkend doorvoeren » (2) ; ja, dat kunnen en moeten wij
alien betreuren ; doch laten wij daarom die vaderen niet minachten ! Zooveel nog zijn wij hun verschuldigd, zelfs aan die
rampzalige vaderen der XVII' en der XVIII' eeuw !
Als men alles op den keper beschouwt, al die onheilen
en rampen, machtig genoeg om een yolk -c; oor immer te versmoren, o dan — en laat ik hier de welsprekencle woorden van
Hgl. Moke aanhalen — « peut-titre devrait-on s'êtonner que le
caractere national ait pu traverser cette triste époque sans se
corrompre et sans se fletrir. Mais plus heureux encore que
d'autres nations qui se degraderent dans la mauvaise fortune,
les Belges conserverent du mains, dans ces temps d'adversite,
ces qualites morales dont la perte est la seule irreparable pour
les peuples. Au milieu de cette tourmente comme pendant Page
de leur prosperite, l'Europe reconnut toujours en eux une race
droite et probe, sincere dans sa petite, pure dans ses mceurs,
simple, laborieuse, etrangere au crime et surtout a l'artifice.
Puissance, richesse, splendeur antique, tout lui avait ete enlevê, hormis ce vieux renom de vertu, qui ne souffrit aucune
atteinte. » (3)
(1) Zie Dichterlijke Nalatenschap van Jan Frans Stallaert, uitge1.;even door Karel Frans Stallaert. Drukk. A. Dieud.onne-Vercauteren,
:),Terchtem 1868 ; op blz. :.:CTI.
(2) Zie Het Proza in de Vlaarnsche Letterkunde door Dr Maurits
Sabbe. Drukk. C. A. T. Van Dishoeck, te Bussum, 1909 ; op blz. 9.
(3) Zie Hgl. Moke, op. cit. op biz. 464.
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Met die heerlijke en gerechte getuigenis besluiten wij deze
verhandeling.
Akelige dagen had het vaderland in de XVIP en XVIIP
eeuwen te doorworstelen, Diep was de afgrond van rampen
waar het in gedompeld werd. Wij trachtten het kart en klaar
voor te stellen... en toch ging het belgisch yolk niet ten onder
in den draaikolk : het behield kracht genoeg am den vloed te
bov en te komen ; en leed het en streed het, het leed met eere
en streed met taaien moed en volherding ter bereiking van zijn
immer glorierijk ideaal : Voor vrijheid en recht !
.
De vaderlandsche geschiedenis aller eeuwen heeft dit bevestigd : ook de geschiedenis der XVII' en der XVIII' eeuw.
Worde dit nimmer miskend, worde dit nimmer vergeten door
-onze vaderlandsche jeugd van heden en morgen !
1924.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
WetenschaP le bevorderen, door- het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WetertschaPPen, 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 kennismaking %an
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 yolk to verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaarnsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Resin-it van 25 Januari 1909,
hotidende 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 omstandig-heden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot bet uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op bet
gebied der Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijhelverklaring, 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 a en b genoemde; noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernornen uitgaven in den aard van de onder littera a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Sestendigen
Secretaris ingezonden worden.

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

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert.Fonds, in de Verstagen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanphebbenden worden Terzocht, twee exemplaren van
hun werk of werken, bij dcn Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op het adres :
Poor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Aug. Beernaert-prij s

Zie omslag
4 de bladzijde

INHOUD,
November
1° Verslag over de November-vergadering. .

.

.

2°) Er of meer ? St of meest ? door Kan. Am. Joos, werkend
lid der Academie
3°) De humanistische Opleiding van Plantin's Kleinkinderen,
door Dr. MAURITS SABBE, werkend lid der Academie 732
4°) Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude

Grieksche en Latijnsche Schrijvers, door A.
S. I. (Veivolg van blz. 399)

GEEREBAERT
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Vergadering van 19 November 1924
Aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder,
Mr. LEONARD WILLEms, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris.
de heeren: K. DE FLou, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. jo0s, Is. TEIRLINcK,
0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPA, Prof. J. VERcouLLIE, Prof. Dr. A. VERmu-st-LEN, Prof.-Dr
A. J. J. VANDEVELDE, E. H. J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. S UBE en Mej. M. E. BELPATRE,
werkende leden;
de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOEL WEE, briefwisselend
lid.
De heeren Mr. J. MuLs en Pater J. SALSMANS S. J., briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.

***
De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Octobervergadering, dat wordt goedgekeurd.
**
AA NGEBODEN BOEKEN.
Door Kan. Dr. J. MUVLDERMANS, werkend lid :
LLOYD GEORGE (DNVID) . De Europeesche oorlog.
BRAND WHITLOCK. Een verpletterend getuigenis. 1917.
HEIDIAM (J. W.). Belgie en Griekenland.
Onthullingen over het levee in gevangenkampen in Duitschland,
door een Nederlander.
Guerre (La) de 1870.
GRANGETTE (J. DE LA) . Les Prétres ont-ils voulu la Guerre?
WHITRIDGE (F. W.). Wat een Amerikaan van den Europceschen
Oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. (Vertaald door
W. DE VEER.)

Antwoord op het beroep door Duitsclze geleerden
CHURCH (S.
op de beschaafde wereld gedaan. (Id.)
NORTON (Roy). De man des Vredes. (Id.)
CHESTERTON (G. K.). Brieven aan een oud-Garibaldiaan. (Id.)
REPPLF,R (AGNES) en J. WILLIAM WHITE. Duitschland en Democra-

tic Waarom het gaat. (Id.)

- 726-FISHER (H A. L.). De beteekenis van kleine Mogendheden. (Id.)
Door de Schrijvers:
Koksatt som Itikemedel, door JOHN ERIKSSON.
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Caesar. Gedenkschriften
van den Gallischen Oorlog. Met inleiding en aanteekeningen door A.
GEEREBAERT S. I. IIe deel : Inleiding, Aanteekeningen op uitgelezen
plaatsen. Luik 1924.
V. GEEREBAERT, C. SS. R. De God-Mensch. Christus' Werken met
inleiding van den Z. E. H. Dr. VXN TICHELEN. Esschen, 1925.
**

MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSI!N.
1") Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio= en Bi=
bliographie. — Dc heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der
Commissie, brengt verslag uit over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden:
Waren aanwezig, de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter,
K. DE FLOU, Kan. Dr. MUVLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L.
WILLEms, Prof. Dr. L. VAN PUVVELDE, Dr. L. Gout kNs en
Dr. M. SABBE, leden, en Prof. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1°) a) De Keure van Colmont (1170); h) Fen (Atiker Ordonnantie in het Viaamsch. — Twee bijdragen door Dr. JAN
GESSLER aan de Academie ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen aangeboden. — Verslag door de heeren MANSION en WILLEMS.
Daar het verslag gunstig is voor de aangeboden stukken,
stelt de Commissie voor de hijdragen van Dr. J. Gessler op te
Aangenomen.
nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2°) Een en ander over de OPvoeding van Plantin's KleinLezing door Dr. M. SABBE.
kinderen.
Dr. S OBE heeft het vooral over Melchior en Balthazar
Moretus, van wie een heele bundel Latijnsche oefeningen uit
hun schooltijd in het Plantijnsche archief bewaard is. Balthazar is bij uitnemendheid de Latijnsche dichter van de familie.
Brieven in verzen aan zijn broer Melchior die te Douai studeert ; gelegenheidsgedichten met Kerstmis, Driekoningen of
een ander feest van het jaar; kleine Latijnsche tooneelstukken
die blijken in den huiselijken kring bij ecnige gelegenheiLl
opgevoerd te zijn; verder verzen opgedragen aan zijne ieeraars
en oud-leeraars alsook aan de talrijke humanisten die met het
huis Plantin in betrekking stonden; dat alles -vvordt ons door
deze tot nogtoe onuitgegeven stukken bekend gemaakt en het
werpt een eigenaardig licht zoowel op de geleerdenwereld van
het einde der XVI' eeuw als op de door en door latijnsche opvoeding die toen in deze kringen in voege was.
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De Commissie stelt voor deze bijdragc op te nemen in de
Verslagen en Mededeelingen, — Aangenornen.

2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het
Nederlandsch. -- De heer GTJSTA U SI-4:GERS, secretaris, legt

versiag ter tafel over de rnorgenvergadering door de Commissic gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Kan. AM. Joos, Voorzitter,
Prof. Dr. A. J. VAN DE VELDE, Dr. L. GOEMANS, Kan. Dr.
MUYLDERMANS , 0. WATTEZ, Prof. Dr. VAN PU YVELDE, K H.
jAcoBs, Dr. PER SYN, leden. Mr. WILL Ems, hospiteerend lid,
en GUSTAAF SEGER S , lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1°) De vaktaal Toor het onderwijs in de bouwkundige Archeologie. -- (Voortzetting der bespreking ingeleid door Prof.
VAN PUYVELDE.)
Over de beteekenis der meeste woorden door den heer
Prof. VAN PUYVELDE opgegeven, heeft eene woordenwisseling
plaats, waaraan de meeste leden der Commissie deelnemen.
De heer Kan. Joos handelt vooral over de plaatselijke beteekenis van tal van vakwoorden en uitdrukkingen; en de
heer Mr. LEONARD WILLEMS geeft een uitleg van dergelijke
woorden, die hij in de archieven aantrof.
2°) Er of meer; st of ineesi. — Lezing door Kan. AM.
Joos .

De Heer Kan. Joos stelt vast dat meer en meer de cornparatief en superlatief analytisch worden uitgedrukt. Hij
schrijft dit toe aan de strewing naar kracht, aan vreemden invloed, en aan analogie. Hij staaft zijn gezegde met talrijke
voorbeelden nit dagbladen en tijdschriften.
De Heer Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Ondervoorzitter, wenscht
den heer Kan. Joos, namens de Commissie, geluk met zijne
rnerkwaardige verhandeling, en stelt voor die in de T7erslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie op te
nemen. — Aangenomen.
*
**

DAGORDE.
11 Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor
het jaar 1925. — De heeren Dr. J. PERsvN en Dr. M. SABBE
worden voor de verkiezing tot Bestuurder als stemopnemers
aangewezen. — Wordt verkozen : Mr. LEONARD WILLEMS,
thans onderbestuurder.

— 728 —
Voor de verkiezing tot onderbestuurder Nvor den als stemopnemers aangewezen Prof. J. VERCOTJLLIE en J. JACOBS. —
Wordt verkozen: Prof. Dr. L. SCHARPI, werkend lid.
**
2°) Lezing door den heer F. V. Toussaint van Boelaere :
Ronsard. — Op voorstel van den heer Bestuurder wordt beslist de lezing van den heer TOUSSAINT in de 1Terslagen ell
Mededeelingen op to nemen.

Er of meer ? St of meest ?
•

Lezing door Kan. Am. Joos, werkend lid.
Mijn collega's, zoowel als ik, zuilen al opgemerkt hebben
dat het meer en meer opkomt in tijdschriften en dagbladen
den vergelijkenden trap van meerderheid door nicer en den
betrekkelijk overtreffenden door meest te omschrijven.
Dat gebruik bestaat sinds lang, rnaar in beperkte maat,
om bepaalde redenen.
Zoo lees ik, bij Meer, in WOORDENB. DER NEDERL. TAAL :
2) In dezelfde bet. (d. sterker, in hoogere mate) bij bnw.
en bw.; thans inzonderheid wanneer een comparatief op er
minder welluidend zou wezen, en in de onder 3, 4, 5, 6) genoem de gevallen.
En die gevalien zijn : 3) In tegenstelling met min. Dc
Mensch is min of meer volmaakt, naar mate hij min of meer
werkt... 4) In verschillende vaste uitdrukkingen die eene gedurige of herhaalde toeneming in graad aanduiden. Dat uwe
liefde noch meer ende meer overvloedig worde... 5) Worden
twee handelingen, hoedanigheden, toestanden, oorzaken
ten opzichte van een graad met elkander vergeleken,
d( elt men vaak niet zoozeer dat er verschil van graad is als
wel dat de eene meer in aanmerking komt dan de ande.re :
meer staat dan gelijk met •veeleer... Onze verkeering is nicer
gedwongen dan vrij... 6) Ook zonder eene rechtstreeksche uitgedrukte vergelijking wordt nicer in dien zin gebruikt... De liefdadigheid van meer gegoeden of te smeeken.
Over meest vind ik in IVoord. der Ned. Taal het volgende : 1) Als bijw. van graad voor in de hoogste mate was het
neutrum in het Oudgermaansch in gebruik. Dit bleef ook later
zoo, bij bnw. thans vooral wanneer de eigenlijke superlatief
minder gemakkelijk kan gevormd worden, en ook wel als gallicisme... Onze allerbeste, zoo wel ais meestgeliefdc en geeerbiedigde moeder.
Zoo wij de spraakkunsten raadplegen, vinden wij er dat
men in plaats van -st ae omschrijving meest gebruikt bij de
bijv. naamwoorden op st: vast, meest vast; en in plaats van
-er en -st, de omschrijving meer en meest bij de deelwoorden
als zoodanig nog gevoeld : versPreid, meer versPreid, meest
versj,reid. Van Wijk geeft ook de Lange bijv. naamw. en bijwoorden.
Blijft men thans bij die uitzonderingen ? Hier volgen ecni-
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ge voorbeelden die ik uit Vlaamsche en Hollandsche dagbladen geknipt heb en die, zoo me dunkt, moeilijk kunnen doorgaan voor toepassingen van de opgesomde uitzonderingen.
Wij wachten naar meer nauwkeurige bijlonderheden. —
De hoer was meer groot en sterk dan de dief die hem aanrandde. — Dat gebeurde onder de meest gunstige voorwaarden. —
Het is een volksleening in den meest waren zin, van 't woord.
— Dat zijn de meest bekwame financiers van den tegenstrever. — Hij zal het telegram op de meest krachtige wijs tegenspreken. — De meest nauwe betrekkingen verbinden Rusland
en zijn bondgenooten. — Daartoe wordt de meest eendrachtige
werking vereischt. — De meest felle voorstander van vrijhandel legt zich geheel bij dit alles neer. — Ge moogt de meest
geleerde, de meest eerlijke, de meest verdienstelijke man zijn.
— Beide bezoeken droegen het stempel van de meest groote
hartelijkheid. — Zet iedereen aan een abonnement door de
Post te nemen. 't Is voor 't oogenblik de meest regelmatige
en incest zekere weg.

Uit die voorbeelden blijkt dat men de omschrijving met
alle bnw. en bijw. zonder onderscheid begint te gebruiken.
Het feit dat ik hier vaststel, zal ik noch goedkeuren, noch
laken. Enkel wil ik de mogelijke oorzaken van dit verschijnsel
opzoeken:
1° Is de streving naar kracht daar niet soms de oorzaak
van ? Het is een algemeene regel in onie taal een sterk accent
te stellen op een woord of een deel van een woord dat men
wil doen uitkomen. Zoo men dus nadruk wil leggen op de
meerderheid of de overtreffendheid, wat dikwijls gebeuren
kan, zou het krachtaccent op -er en -st moeten vallen. Maar
die zijn beide toonloos en komen bovendien op 't einde van
de woorden, waardoor het moeilijk is ze met de gewenschte
kracht uit te spreken. Die moeilijkheid ontgaat men door het
gebruik van de omschrijving met meer en meest, die beide holder zijn en voor het bepaalde woord staan.
2° Zeker komt de omschrijving licht pin den mond van
menschen die veei Fransch spreken of in 't Fransch denken,
en in de pen van dagbladschrijvers die uit het Fransch en het
Engelsch moeten vertalen. En ge hebt gehoord dat Woord. der
Ned. Taal in het gebruik van meest dikwijls een gallicisme ziet.
3° Zou dan weer bij sommigen de analogie niet werken,
naar aanleiding van de menigvuldige uitzonderingen vooral
om de welluidendheid ingebracht en dan ook door iedereen
aangenomen en toegepast?
Kracht, Fransche en Engelsche invloed en analogie zijn
drie samenzweerders tegen den synthetischen vorm en voorvechters van den analytischen, en groot daarom is hun macht, aan-
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taal om meer en meer analytisch te worden.
't Kan bijgevolg gebeuren dat binnen eenige jareii meer
en meest ten minste zooveel als -er en -st in 't geschreven voorkomen.
Des te meer dat ik uit verscheiden zinnen die ik in dagbladen vond, zou mogen besluiten dat het begrip door -er en
-st uitgedrukt in veel geesten begint te verzwakken, te verbleeken en te verduisteren.
Mag ik u eenige van die zinnen voorlezen?...
In het inooie Zwitserland is de levensduurte slechts 62 ciE,
meer hooger dan in 1914.
Deze wetten worden nog meer onduidelijker en inirbieibegrijPelijker gemaakt door een, mass y ministeridele besluiten.
De vraag naar de levensbeschouwing is de meest practische en de hoogst belangrijkste vraag.
Nu ving hij de stukken aan van de meest invloedrijkstc
auteurs.
De kostelooze geneeskundige dienst, alhoewel de VOOTnaainste, is de slecht bezoldigste in vele gemeenten.
Een premie van honderd frank aan dengene die mij eon
handelshuis kan bezorgen in een der meest gezochtste en welbekendste straten.
Dat is voorzeker niet het niinst belangrijkste deel van deze
studie.

Waar is 't dat men tot nu toe bij den gewonen man nit
het yolk zulke zinnen niet te hooren krijgt; maar even waar is
't ook dat de invloed der dagbladen, ook op taalgebied, groot
is en alle jaren, door de uitbreiding van ons onderwijs, nog
grooter zal worden.
5 November 1924.

De humanistische Opleiding van Plantin's
Kleinkinderen
Lezing door Dr. MAURITS SABBE, weekend lid.
Plantin stierf in 1589, vier jaren na het beleg en den val
van Antwerpen.
Deze gebeurtenissen en de algemeene inzinking van het
economische en intellectueele leven, die zij veroorzaakten,
ontredderden zijn eenmaal zoo bloeiende zaak en drukten loodzwaar op zijn laatste levensjaren. Zijn vruchtelooze pogingen
om zich de hooge sommen te doen terug betalen, die hij op
last van Philips II had uitgegeven voor het drukken van allerlei werken, vervulden hem met zorg en kommer. Bovendien
werd de wilskrachtige man ondermijnd door zware ziekten.
Reeds in 1588 had hij zelf geen hoop meer op herstel (1) .
De beste troost in die treurige dagen vond Plantin in den
huiselijken kring van zijn schoonzoon Jan Moretus. Hier bleef
hij met (( Madamoselle Jehanne, syne beminde huysvrouwe »
het middelpunt van de vereering en de liefde van kinderen
en kleinkinderen. Jan Moretus, aan wiens verkleefdheid Plantin zelf herhaaldelijk openlijk hulde bracht (2) , zal wel alles
gedaan hebben wat in zijn macht was om den wegkwijnenden
grijsaard verstrooiing en opbeuring te verschaffen.
Over het huiselijke leven van Jan Moretus en Martine
Plantin, vol goede verstandhouding en hartelijkheid, deelde
Max Rooses al heel wat kenschetsende bijzonderheden merle
(3) , doch er zijn nog andere, totnogtoe weinig of niet best1-o-ken beschei(len op het Plantijnsche archief aanwezig, die toelaten het beeld van dien familiekring te v olledigen.
Wij wenschen hier de aandacht op een van die documenten te vestigen.
Het geldt een klein handschrif t (4), een zakboekje, bevattende 53 verschillende stukken, brieven en gedichten, op
een na alle in het Latijn, en nagenoeg alle geschreven door
Balthasar en Melchior, loons van Jan Moretus. Het oudste
(1) Max Rooses : Chr. Plantin (Antwerpen, Zazzarini, 1913) blz.
241 e. v.
(2) Maurits Sabbe : Chr. Plantin (Coll. Les Grands Beiges, 1920)
blz. 14.
(3) T. a. p., blz. 256.
(4) Plant. ..‘rellief CCII.
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1591 (1).
Op dat oogenblik bestond het huisgezin van Jan Moretus,
buiten vader en moeder, uit drie knapen en drie meisjes. De
oudste der jongens, Melchior, was toen 15 jaren oud. Balthasar,
die onmiddellijk op hem volgde, was een jaar jonger. Dc
derde zoon, Jan, was 12 jaren oud. Van de drie meisjes telde
Catharina, de .oudste, pas 8 jaren. Elisabeth was nog een
kind van 4 en Adriana een van 2 jaar.
Zeker zijn het de twee oudste knapen, Melchior en Balthasar, die in 1588 Plantin's belangstelling het meest zullen
gewekt hebben. Zij waren de hoop van het geslacht. Hij
volgde stellig hun humanistische opleiding en zal hun wel
meer dan eens raad en richting gegeven hebben.
Melchior studeerde te Douai en te Leuven en werd in
1598 tot priester gewijd. Ongelukkiglijk werd hij kort daarop
geesteskrank en leidde tot aan zijn dood, in 1634, een treurig
bestaan, grootendeels bij de Cellebroeders en de Bogaarden.
Balthasar was integendeel verstandelijk schitterend begaafd en werd in 1614, enkele jaren na den dood van zijn
vader, aan het hoofd der aartsdrukkerij geplaatst. Hij was
reeds als kind de vriend van P. P. Rubens en studeerde o. m.
te Leuven on der leiding van Justus Lipsius (2). Hij wist op
zijn beurt de Plantijnsche drukkerij tot een zeer hoogen graad
van ontwikkeling te brengen, en hij onderscheidde zich dan
ook als geleerde en verdienstelijk Latijnsch dichter. Hij overIced in 1641.
Balthasar Moretus was reeds als knaap de trots van zijn
vader, die zuiks onbewimpeld liet blijken in een brief aan
Arias Montanus op 18 October 1590 (3). Wij vertalen : « De
tweede mijner nog levende zoons kwam ter wereld, verlamd
aan de rechterzijde. Hij werd geboren tijdens de eerste troebelen en ik vreesde toen de moeder en het kind te verliezen.
Maar God behoedde hem, wat voor mij een groote weldaad
was. Hij is wakker van geest en schrijft zeer sierlijk mei de
linkerhand. Dit jaar werd hij op school in de rethorica opgenomen en wij hopen, dat hij ons eenmaal nuttig zal zijn
in de drukkerij in de hoedanigheid van proeflezer daar hij
een zittende leven moet leiden. »
In de rethorica behaalde Balthasar den tweeden prijs. Op
het boek, dat hem toen geschonken werd, en tot heden in de
(1) Max Pooses vermeldt dit hs. (Cltr. Plantin, Antw. Zazzarini
1913, p. 273) wilder het evenwel grondig te bespreken.
(2) Max Rooses : P. P. Rubens en 13alth. Moretus (Rubens-13ulletijn, Antw. Wwe De Backer, 1882) I, blz. 203.
(3) Plant. Archief. X, 285 v.
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Plantijnsche bibliotheek bewaard bleef, staat een Latijnsch
opschrift, zinspelend op zijn verlamming. In het Nederlandsch
luidt het : « Mogen de rijke gaven van uwen voortreffelijken
geest, Balthasar, opwegen tegen het gebrek dat men aan uw
lichaam ziet. »
In denzelfden brief aan Arias Montanus geeft J. Moretus
ook over Melchior een oordeel, dat veel minder gunstig is :
« Mijn oudste zoon, die thans 16 jaren, telt, bracht het met
zijn studien tot in de logica. Hij is minder goed beslagen in
de rethorica dan mijn tweede zoon. Wat kunt ge daaraan doen ?
Quid faciam? »

De gedichten en prozastukken, die in het handschrift
voorkomen, zijn meestal te beschouwen als oefeningen van
Melchior en Balthasar in de Latijnsche taal en metriek. 1-4
hebben dus ook de verdienste van ons een zijde van het humanistisch opvoedingsstelsel in levende toepassing te vertoonen.
Het eerste stukje is een Carmen de discessu Fratris (1),
creschrev en op 4 September 1588, bij het afreizen van Melh naar Douai, waar hij in het college der Jezuleten ging stucior
deeren. Balthasar getuigt van het verdriet van grootvader en
grootmoeder, vader en moeder, broeders en zusters, en hoopt
dat Melchior met Gods hulp behouden te Douai mag aankomen.

Kort daarop zendt Balthasar een ander vers aan zijn broeder om nieuws te geven van huis (2) . Allen stellen het goed,
uitgezonderd de oudste zuster Catharina, die door zweren gekweld werd. Zij hoopten, dat Melchior goed ingekwartierd
was te Douai. Balthasar zou hem nog meer produkten van zijn
verskunst zenden en raadde hem aan steeds deugdzaam te
blijven om later den hemel te verdienen.
Uit het antwoord (3) op deze twee stukjes (13 October)
blijkt dat Melchior over zijn broeders talenten een hoogen dunk
had. Hij moedigt hem aan om dapper voort te gaan met verzen
te schrijven. (( Zoo wordt ge eens dichter, verzekert hij, er
nederig en berustend bijvoegend : en zoo brengt gij het v erder
dan uw broeders ! »
Balthasar bedankt voor dit compliment en zendt weer verzen (4), waarin hij Melchior bij het naderend Sint Maar tensfeest veel vermaak toewenscht.
Zeer waarschijnlijk met het oog op dat feest richtte Balthasar een gedicht tot zijn leermeester Levinus om hem eerbiedig een dag verlof te vragen (Carmen ad PrecePtorem).
(1) Fol. 2
(2) Fol. 2 v.
(3) Fol. 3
(4) F. 3 v.
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Wie die Levinus was, hebben wij niet kunnen opsporen.
Er is nog sprake van hem in een paar volgende gedichten, waar
zijn naam, Levinus Basius, volledig voorkomt. Daar heet hij
ondermeester (hypodidascalus) . In het eene gedicht, De Partu
uxoris magistri Laevini Basii Carmen, wenscht Balthasar Moretus hem geluk met de geboorte van een zoon (1), en in het
andere deelt hij broeder Melchior mede, dat meester Levinus
Basins met zijn vronw naar Duinkerken vertrokken is (2) om
ginder eene school te openen. Basius was een oude meester,
schrijft Balthasar, een man %ol ondervinding, die veel lof verdiende.
Nu kregen de jongens les van zekeren Joannes « orator'
peritus » en (( poeta bonus », een zeer degelijk en vriendelijk
man, die al zijn goed verloren had en zich te Antwerpen was
komen vestigen.
Ook over dezen Joannes konden wij ons niet verder inlichten.
Korten tijd voor Nieuwjaar 1589 zond Bathasar een gedicht
(3) aan Melchior, waarin hij hem verslag gaf over de opvoering door de kinderen (a pueris) van een stuk, den marteldood
van de H. Catharina onder den wreeden Keizer Maxentius
voorstellende. Het is niet goed nit te maken of dit stuk vertoond werd op school of thuis. De laatste onderstelling lijkt
echter de waarschijnlijkste.
Dit tooneelspel was het werk van den u praeceptor »
Schenkelius, schrijft Balthasar, en de auteur zelf vervulde bij
de opvoering de rol %an engel.
Deze praeceptor was de bekende humanist Lambertus
Thomas Schenkels nit 's Hertogenbosch (1547 ± 1624) , die
zijn studien deed te Leuven en te Keulen en daarna les in de
humaniora gaf te Etten (bij Westerloo) , te Thienen, te
Mechelen en te Antwerpen. Hij maakte zich o. m. beroem,d
door een methode om het geheugen op buitengewone wijze te
versterken.
Een eerste maal vestigde hij zich te Antwerpen in 1580.
Toen betaalde hij met Bonaventura Vulcanius, Jacques Vercammen e. a. zijn (( bien,-venuen » in het schoolmeestersgilde (4).
In dat jaar verkreeg hij de toelating (5) («-)rn te moghen leeren
lezen ende scryven Latyn ende Grieckx » ; hij woonde toen
« In de Mere, tegenover het waeckhuys ». Daarna ging hij
naar Mechelen, waar hij rector werd van een school. In
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

F. 8.
F. 12 v.
F. 4.
Rekeningboek der Schoolmeesters, 1570-1600, fol. 67 v. 1580.
Jaargeldboek der Schoolmeesters, 1562-1586, fol. 82.
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1588 keerde hij naar de Scheldestad terug, waar hij zijn intrek
nam in den Grooten Robijn in de Lange Nieuwstraat (1).
In een nota, later in het Jaargeldboek der Schoolmeesters aangeteekend, staat vermeld, dat hij woonde « in de lange Nieuwstrate teghenover den Keyser int buys van der pemelsche ».
Hij betrok dus in dezelfde straat twee verschillende woningen.
Van daar vertrok hij naar Frankrijk, volgens een andere aanteekening uit het Jaargeldboek. Dit vertrek geschiedde niet
voor 1591, want de Antwerpsche Schepenbriev en (1580-1600)
bevatten akten van dat jaar, hem en zijn vrouw betreffende.
Te Antwerpen gaf Schenkelius privaatlessen en hield
studenten in den kost, die de leergangen bij de Jezuieten volgden.
Verscheidene geschriften van L. Schenkelius werden door
Plantin en zijn opvolgers uitgegeven, o. a. de GrammaVicae
latinae breves praecePtiones, die verscheidene drukken beleefden (1581, 1582, enz.).
In cen ander gedicht, Ad Rectorem (2), richt zich Balthasar tot (( Rumoldus », het hoofd van zijn school, om een
dag verlof aan te vragen ten einde naar buiten te gaan om er
de (( grot » en de vestingen te bezichtigen. Hij belooft braaf te
werken om zich die guest waardig te maken.
Deze rector was Rumoldus Verdonck, die, geboortig nit
Eerselen (1541), eerst schoolmeester was te bier en daarna,
ill 1579, te Antwerpen onderricht kwam geven in Latijn en
Grieksch. Hij bestuurde de school der 0. L. V. parochie,
de zoogenaamde u Papenschool », achter de hoofdkerk, op de
huidige Melkmarkt. Deze verdienstelijke man stierf in 1620.
Het Plantijnsche archief bevat een groote hoeveelheid bescheiden over hetgeen aan Rumoldus Verdonck als schoolgeld
betaald werd en over de studieboeken, die hij in de aartsdrukkerij bestelde (3).
Bij meester Rumoldus Verdonck trof Baithasar Moretus
Petrus Paulus Rubens als schoolmakker en werden de vriendschapsbanden gelegd, die deze beiden hun leven lang vereenigden.
Levinus Basius, de hypodidascalus, over wien wij het zooeven hadden, was dus evenals zijn niet nader aangeduide opvolger Joannes, (( Orator et poeta », ondermeester in de school
van Rumoldus Verdonck. Uit een van de gedichten van ons
handschrift (4) vernemen wij, dat Levinus Basins in het huwelijk trad met zekere Catharina, nicht van Rumoldus Verdonck.
(1)
(2)
(3)
(4)

Cf. Alph. Roersch, BiograPitie nationale.
Fol. 7.
Roose', Rubens-Bulletijn I, blz. 209.
Vol. 9.
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Op Nieuwjaarsdag zendt Balthasar Moretus zijn wenschen
aan zijn grootvader Plantin (1) in een degelijk La Lijnsch gedicht, vol classieke zinspelingen. Geschenken bevestigen den
vrede, schrijft hij, en vrede is het kostbaarste wat de mensch
bezitten kan. Door geschenken verzoende zich Agamemnon
met Achilles. Tatius kreeg het ijzerkruid of heilig gras van
de godin Strenia. Daarom brengen de menschen elkander op
Nieuwjaarsdag geschenken. Zoo zal ook een grootvader op
(lien dag zijn kleinzoon niet vergeten, die hem de beste wen=
schen toestuurt.
Voor zooveel geleerdheid en zooveel dialectiek kon zeker
geen grootvader ongevoelig blijven op Nieuwjaarsdag !
Ook toen Balthasar van zijn vader een geschenk verlangde,
trachtte hij hem eerst gunstig te stemmen door hem een staaltje
van zijn knapheid in de Latijnsche verskunst te geven. Zoo
eindigt een stichtelijk gedicht (2), waarin Balthasar aan zijn
vader uitv oerig het mirakel van de vermenigvuldiging der
brooden en der visschen vertelt, met een verzoek om drie bocken : een Ovidius, een Virgilius en de EPitketa van Textor,
nl. Jean Tixier de Ravisi, of Ravisius, den bekenden humanist
uit St. Saulge in het Niverneesche (1480 1524) . Een van
zijn belangrijkste werken was het Specimen ePitketorum
(H. Estienne 1518) , waarvan er voor het gemak der leerlingen
menigvuldige verkortingen gemaakt werken. Bij Plantin zelf
verschenen er twee, een in 1564 en een in 1569 onder den titel:
Epithetorum Joannis Ravisii Textoris ePitome.

Het was niet vader Moretus, maar wel grootvader Plantin, die de boeken aan den kleinzoon schonk. Balthasar droeg
hem uit dank weer een mooi gedicht op : Carmen de cruce
Christi (3).

Dit boekengeschenk was zeker niet het eenige dat Balthasar
Moretus van Plantin ontN,ing, want wij treffen verder nog een
Carmen in laudem Festi Sacrosanctae Triinitatis (4), dat blijkens de inleiding weer een dankbetuiging aan den milder
grootvader was.
In een anderen Nieuwjaarsbrief in verzen, voor 1590 ditmaal (5), schrijft Balthasar aan zijn vader dat hij hem niets
beters kan aanbieden dan zijn verzen, vrucht van zijn geest.
Hij hoopt als geschenk de werken van Cicero te krijgen.
Weer een ander dichterlijk verzoek om een boekengeschenk
hegint Balthasar in den stichtelijken modus (6). De menschen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Fol. 5 v.
Fol. 10 v.
Fol. 11 v.
Fol. 13 v.
Fol. 18.
Fol. 29.
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hoeven zich niet te bekommeren om voedsel en kleed.eren. God
verschaft aan de vogels al het noodige, Apo zal hij ook voor
den mensch zorgen, als deze maar rechtviardig is. Als voorbeeld wordt er weer het mirakel van de i ermenigvuldiging der
brooden en der visschen bij gehaald. En tamelijk onverwacht
eindigt Balthasar met eenige boeken te vragen : een van Georgius Fabricius (Kemnitz 1516 + Meissen 1571) , waarschijnlijk
zijn De re poetica libri III Latinorum poetarum inter se comParationes ex Julii Caesaris Critico desumtae, door Plantin in
1580 uitgegeven ; en een paar minder goed omschreven uitgaven van Erasmus en van Laurentius Valla, den beroemden
Latijnschen taalpurist en kannunik van St. Jan de Laterano
te Rome (1415 ± 1465).
Een zeer geleerde Nieuwjaarsbrief is nog deze voor 1591
(1) , waarin Balthasar uitweidt over zijn vooruitgang in de
rethorica, zoowel in het proza als in de dichLkunst ; daarna
over Janus spreekt, die zijn naam aan de maand Januari gaf ;
en na ,eenige beschouwingen over het spreekwoord « munerum
animus optimus » (de wijze van geven heeft meer waarde dan
hetgeen men geeft) , zijn vader met zijn Nieuwjaarswenschen
een gedicht als geschenk aanbiedt.
Een tamelijk uitvoerig Nieuwjaarsgedicht van Balthasar
komt nog in het handschrift voor met het opschrift : Patri meo
inaxime colendo faustum ac salutarem novum hunc annum
precor (2) . Het bestaat uit een bericht Ad lectorem, zestien

stichtelijke stukjes en een opdracht aan zijn vader. Allerlei
zedelijke gedachten worden hier ontwikkeld, aphorismen uit
vertrouwde lectuur en uit den mond van vrome meesters :
God is een goede herder en beschermt zijn schaapjes ; de rechtvaardige mag altijd op God's hulp rekenen ; de goede herder
zorgt voor een goede weide ; wie het water des geloofs drinkt,
behoeft geen wijn ; alhoewel men zich in het wereldsch genot
verheugt, verlangt men toch naar icts hoogers ; wereldsche
rijkdommen verachten, leidt naar God ; wie aan Gods tafelen
zit en het brood der engelen ,eet, heeft de duiveleA niet te
vreezen ; hij die Gods geboden naleeft vindt steeds Gods hulp,
enz.
Ook aan zijn broeders zond Balthasar Latijnsche Nieuwjaarsgedichten. Zoo vinden wij er een, dat waarschijnlijk voor
Melchior besteind was (3). Hij raadt hem aan steeds aan het
laatste oordeel te denken en schenkt hem een « beeldeken » de
H. Maagd voorstellend.
(1) Fol. 34 v.
(2) Fol. 21 v.
(3) Fol. 9.
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Bij het destijds in Vlaanderen zoo populaire feest der Drie
Koningen, -‘, oor wie de Moretussen steeds een buitengewone
veneering hadden, bleven de Latijnsche dichtoefeningen van
Balthasar natuurlijk niet achterwege (1).
Hij bezingt dien dag als een dag van blijheid voor iedereen.
Hij brengt bij die gelegenheid een complimentje aan zijn vader
en, vreemd genoeg, hij huldigt zijn zuster in de taal van
Cicero, alhoewel zij die niet verstond. « Gij zijt de regina van
het Driekoningenfeest, schrijft hij, en daarom breng ik u dit
kwatrijn als klein geschenk. Neem het aan. Al verstaat gij
het niet, toch is het voor u een zinnebeeld van het feest van
heden ! »
Op den naamdag van den H. Joannes Baptista, vaders patroon, roept Balthasar in een. Carmen (2) de bescherming van
den Heilige in voor vader ; smeekt de genezing of van grootvader Plantin, die op dat oogenblik (24 Juni 1589) zeer ziek
was ; en bidt om den vrede voor de Belgen.
Wij hebben alle redenen om te onderstellen, dat op het
Driekoningenfeest, or Kerstdag en wellicht nog op andere
feesten van het jaar door de zoons van Jan Moretus tehuis
voor den familie- en vriendenkring Latijnsche tvveespraken werden voorgedragen en tooneelstukjes vertoond, die zij zelf hadden gemaakt. Dat zal wel het geval geweest zijn met een paar
kleine dramatische handelingen of Actiunculae, die wij in ons
handschrift aantreffen.
De eerste (3) begint met een prologus, waarop een gesprek volgt tusschen A en B, en eindigt met een conclusio
en opdracht aan de ouders. Het gesprek loopt over de geboorte van het kind Jezus te Bethlehem en over het bezoek der
drie Koningen. Het besluit is een opwekking tot algemeene
vreugde.
De andere Actiuncula. (4) is insgelijks aan de ouders opgedragen. Waarom zouden wij dan steeds moeten treuren, nooit
vroolijk zijn ? vraagt een der personnages. Daarop antwoordt de
andere, dat er nu kermis zal geNiierd worden, gegeten en gedronken. De boog mag niet altijd gespannen zijn. Er moet
afwisseling in het leven gebracht worden. Ovidius en Cato
hebben dat al gezegd, en Jezus zelf kwam immers met zijn
moeder op de bruiloft van Kanaan. De conclusio drukt de hoop
uit, dat de tweespraak aan de ouders moge bevallen.
Die Actiunculae en andere gedichten zond de jonge dichter
Balthasar, nadat ze te Antwerpen voorgedragen waren, naar
(1)
(2)
(3)
(4)

Fol. 7.
Fol. 14.
Fol. 20.
Fol. 26 v.
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zijn. broeder Melchior, die zich daardoor ook geprikkeld
voelde om een vers te schrijven. « Uwe gedichten hebben mij
genoegen gedaan (1) schtijft Melchior ,aan Balthasar en ik
wil ook eens beproeven om Jezus' geboorte te bezingen ». En
dan volgt een metrische beschrijving van den nederigen stal
met de krib, den os, den ezel, enz., niet zoo vlot als de verzen
van Balthasar, maar toch al heel knap voor een jongen van
Melchior's leeftijd.
Op den feestdag der Annunciatie 1590 dicht Balthasar een
saphische ode (2) ter :seere van de Heilige Maagd en zendt
ze aan zijn broeder in de kostschool. Er komen allerlei -vrome
raadgevingen in voor : onthoud u van een zondig leven, geef
uwen overtolligen rijkdom aan de armen en zoo zult gij den
hemel verdienen. Deze ode bevat sierlijke verzen en is uitstekend geschikt om ons een denkbeeld te geven van Balthasar
Moretus' dichterlijk kunnen.
FRATER FRATRI S. D. P.
Prospere si tu valeas favente
Bis sato Christo domino benign()
Jure laetandum mihi care frater
Arbitror else,
Ipse sat recte valeo, potenti
Sit Deo, cujus sacra dextra caelum
Aequor et terras moderatur usque,
Gloria summa.
Carmina accepi tua care nuper
Prater omnino mihi quae fuere
Grata, tu vero mea quae recanto
Spernere noli.
Ecce ter tempus rediit quaterque
Gratum et acceptum, toties cupita
En dies tandem rediit salutis
Nuncia carae.
Euge nunc Christum simul invocate
Supplices omnes homines, favebit
namque tam grato precibus benignus
Tempore vestris.
Carnibus laeti juvenes virique
Feminae et nymphae, pueri senesque,
Maxime faedo tamen abstinete
Crimine cuncto.
(1) Fol. 27 v.
(2) Fol. 28.

741 -Namque quid quaeso cruciare corpus
Carnibus lautis juvat abstinendo
Quando peccatis anima haud caduca
Gaudet iniquis.
Quae sacra vero pietate moti
Corpori vestro dare denegatis
Quos fames multum violenta vexat
Tradite egenis
Si probe haec autum faciabis, ingens
Commodum vobis erit hoc in orbe
Atque post mortem dabitur supremum
Scandere caelum.
Jam modum ut tandem faciam meorum
Versuum frater tibi care, recte
Opto per vitae valeas caducae
Tempora cuncta.
'I'uus ex animo frater
Balthasar Moretus.
Anno 1590. Festo annunciationis virginis.
\Vat de jonge Moretussen aan elkander schreven in hun
Latijnsche verzen en proza-epistels zweeft niet altijd zoo bespiegelend boven (le voorvallen van het alledaagsche leven en
klinkt ook niet altijd zoo aphoristisch en zedepreekend als in
de meeste stukken, die wij totnogtoe bespraken. Een enkele
keer slaan zij een gansch anderen toon aan.
Daar is b. v. een brief, waarin Balthasar zijn broeder Melchior op -de hoogte brengt \pan hetgeen in den huiskring van
grootvader Plantin in den laatsten tijd zooal gebeurd was (1) .
Dat is een pittig brokje werkelijkheid, waaruit o. m. blijkt,
dat het dienstmeidenwee zeker geen plaag is van onzen tijd
alleen !
Plantin's gewone dienstmeid was getrouwd en werd vervangen door eene Fransche, die niet van werken hield en
maar gewoon in bed bleef liggen in plaats van haar taak to
vervullen. Ze werd -Weggezonden en er kwam een andere. Op
( )noozelen Kinderdag werd deze nieuwelinge door de knechts
geplaagd en geslagen, waarop zij ook veiligheid zocht... in
haar bed ! Toen grootvader haar daarover een opmerking deed,
nam zij hem dat zees kwalijk en vertrok. Toen werd er weer
een nieuwe meid gehuurd, rnaar op het oogenblik, dat Balthasar schreef, was zij nog altijd niet aangekomen.
Uit hun schoolleven vertellen de jongens elkander ook wel
eens het een en ander, — alhoewel Balthasar toch steeds den
(1 ) Fol 9
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wijsgeerig-betoogenden trant blijft verkiezen. Hij houdt zijn
-broeders bij voorkeur het truisme voor, dat wetenschap en
studie de grootste rijkdommen zijn (1) , en haalt daarbij Cicero,
Virgilius, flora this en Solon als voorbeelden aan. Hij zingt zijn
broeder den lof v an de wijsbegeerte (2) en prijst van Cornelius
Valerius, den Utrechtschen humanist, die te Leuven doceerde,
het boek over de rhetorica, dat Plantin o. a. uitgaf in 1568,
1571, 1573, 1580 en 1585 : C. Valerii ultrajectini in universam
benedicendi ratlonem 'tabula summum artes rhetoricae complectens.

Melchior daarentegen schrijft nieuws over zijn school te
Douai. Hij verklaart zich o. m. zeer tevreden over zijn leeraars
en over de jonge lieden, die hij daar heeft leeren kennen (3) .
Een anderen keer had hij het over de politieke gebeurtenissen in Frankrijk. Hij schrijft in 1590 (4) vol verontwaardiging aan zijn broeders over den lichtzinnigen Hugenotenvorst
Hendrik IV, die toen juist het beleg voor Parijs was begonnen.
Joost van Ravelinghen was de derde kleinzoon van Plantin,
die te dien tijde ook nog volop in de studiejaren was en over
wien wij in ons handschrift ook het een en het ander ernemen. Hij was de derde zoon van Frans van Ravelinghen of
Raphelengius, den bekenden orientalist, die met Plantin's
oudste dochter Margaretha in het huwelijk trad, na Plantin's
vertrek uit Leiden, in 1585, aan het hoofd bleef van de drukkerij, door den Antwerpschen meester in de Sleutelstad opgericht, en aldaar ook hoogleeraar werd.
Joost van Ravelinghen, in 1573 te Antwerpen geboren,
was toen een jongen van 16 jaren. Hij heeft zich later als een
smaakvol talenkenner geopenbaard in de uitgave van de
Princelicke Deviisen van Claude Paradin, verschenen bij zijn
broeder Frans van Ravelinghen to Leiden in 1615 (5).
De betrekkingen tusschen de Moretussen en de Van Ravelinghen's waren zeer hartelijk, zooals blijkt uit een brief (6)
c an Joost van Ravelinghen aan zijn Antwerpschen neef Balthasar. Hij verontschuldigt zich wat lang met schrijven gewacht te hebben, en weidt uit over hun verwantschap en over
de macht der deugd, die de sterkste band onder de menschen
legt : « De deugd moet heerschen, de wetenschap dienen. »
(1) Fol. 17
(2) Fol. 33
(3) Fol. 33
(4) Fol. 32
(5) Zie IS. TEIRLINCK : Joost van Raveling-en, Botanist en Dichter
(Verslagen en Mededeelingen der K. Vlaamsche Academie, 1913).
(6) Fol. 7.
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De jonge Moretussen waren vol bewondering voor de buitengewone knapheid van Joost van Ravelinghen. Zeer nederig
geeft Balthasar uiting aan dit gevoel in een brief (1591) , waarin
hij met veel lof spreekt over Joost's geleerdheid, ernst en bevalligheid (1). Hij is wat verlegen tegenover zijn neef, daar
hij, bij hem ‘ergeleken, nog maar een beginneling is. Hij
schrijft hem echter om zijn goeden wil te toonen en om mede
te deelen, dat Melchior het te Douai goed stelt. Hij is daar
aan het « blokken » (eigenlijk « zweeten ») om met Baafmis
een examen of te leggen. Dat was ook de reden, waarom Melchior zeif niet schreef.
Dezelfde bewondering voor neef Joost spreekt nog uit een
anderen brief, dien Balthasar hem zond op Baafmis 1592 (2).
Het is een overdreven lofspraak op Joost, die op de Academie
te Leiden in de medicijnen studeert en wellicht eerlang doctor
zal worden. Joost wordt als schrijver bij Cicero vergeleken.
Balthasar raadt hem aan de poezie te blijven beoefenen : zij
brengt afwisseling en ontspanning voor het lastige werk. Hierbij vertelt hij wat hij in de drukkerij van zijn vader moest verrichten. Wij weten dat hij daar als proeflezer werkzaam was.
Dat werk scheen hem niet buitengewoon te bevallen, doch de
jonge man rekende vooral op den steun en de huip van Justus
Lipsius, dien hij eerstdaags ging opzoeken.
In October 1592, kort nadat Lipsius nit Leiden naar Belgie
was teruggekeerd, vestigde zich Balthasar Moretus inderdaad
te Leuven, in het huis N. an den hoogleeraar, wiens Latijnsche
lessen hij volgde. Hij bleef er tot in 1594.

Balthasar kende den geleerden professor natuurlijk al van
veel vroeger, daar hij hem stellig als vriend van den huize
meer dan eens in de Antwerpsche aartsdrukkerij aangetroffen
had. Lipsius was de groote man, wiens doorluchtig voorbeeld
den jongen Moretussen door vader en grootvader steeds werd
voorgehouden.
Waar hij kon, bewees Balthasar aan Lipsius kleine diensten. Zoo copieerde hij voor hem een smeekschrift aan den
Keizer, wat blijkt nit een der brieven in ons handschrift (3).
Balthasar zwaait Lipsius naar aanleiding van dit schrijver den
grootsten lof toe en verklaart zich bereid om hem nog dergelijke en andere blijken van genegenheid te geven. Hij drukt
tevens de hoop nit altijd op Lipsius' vriendschap te mogen rekenen. In dit copieeren van geschriften van Lipsius zullen
de Moretussen ook wel een middel gezien hebben om dieper
(1) Fol. 36.
(2) Fol. 44 v.
(3) Fol. 41 v.
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door te dringen in den sierlijken stiji van den beroemden
meester en hun eigen ,stij1 er naar te vormen.
De vereering, die Balthasar Moretus voor Justius Lipsius koesterde, spreekt nog luide nit een prachtig gedicht, dat
ook in het handschrift voorkomt en, naar ons weten, nog niet
werd uitgegeven.
In het bock: Justi LiPsi saPientiae et littetai um antistiUs "% culla postunta, verschenen bij Jan Moretus in 1607, het jaar
na Lipsius' overlijdcm, komt er odder de vele elegieen en oden
van vtienden en bewonderaars van Lipsius een ander gedicht
van Balthasar Moretus voor: Justo LiPsi() V. C. Batihasai illoreins merit() Parentatui, beginnende met het vers: « Ut PriMUM aggredior magni prilnoldia
» (1). Wij meenen,
dat het wel de moeite loont om het gedicht nit ons handschrift
hicr niede te deelen. (2)
IN FAMAE AC VIRTUTIS JUSTI LIPSI
INVIDOS ACROST1CH US
VIRTUTIS COMES.

Invidia humanae pestis teterrima gents,
Non unquam patiens magnas exsurgere laudes
Vivida quas vircus, probitas, doctrina merentur :
Istane causa movet terras, Acheronte, venire
Deserto, ut doceas vulgum contendere dio
Iusto, quem Phoebus summo dignatur honore,
Ac quotquot sacro Phoebi rapiuntur amore,
Vnanimes certant totum celebrare per orbem.
Incassum haec tentas : nil curat scommata Justus
Ridet et insano convicia nata cerebro.
Talia nam didicit (si sint modo damna) ferendo
Vincere, jamdudum per quern , Constantia caepit
Tollere sublimes ad coeli sidera vultus
Innota tellure prius quae moesta latebat
Se quando spreta mortales cerneret omni
Casu turbari, ne fottem opponere mentem.
Obscoene o livor, nunc tandem cedere disce
Magne Lipsiadae nee enim te palma manebit
Extollet Justum Constantia : vindice Phaebo
Semper honos Justi, nomen laudesque canentur.
Ook met humanisten van minder beteekenis was Balthasar
Moretus al heel vroeg in betrekking. Zoo zendt hij in 1591 aan
(1) Biz. 45
(2) Fol. 41-
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zekeren pater Ant. Berbaigne een lofdicht (1) naar aanleiding
van een stichtelijk boek van dezen geesteiijke.
Aan zekeren pastor Martinus draagt hij een tamelijk lang
huldedicht op, waarin hij het leven vertelt van den H. Martinus van Tours (2). Over dienzelfden heilige heeft hij het verder nog in een elegie (3), opgedragen aan zijn vader. Hier
klaagt hij bitter over de besmetting der ketterij. Luther wordt
vergeleken bij een bedrieglijke sirene, Calvin bij Circe. Zooals
het stoffelijk overblijfsel van de 111-1. Irenaeus en Hilarius verbrand werd, zoo werden door de protestanten de beenderen
van den H. Martinus oak aan de vlammen ten prooi gegeven.
Zelfs de Turken zouden het zoo bout niet gemaakt hebben.
God zal hen straffen.
Ook aan Joannes Gheesdalius draagt Balthasar een huldezang (4) op, waaruit wij leeren, dat de nude dichter met den
jongen drukkerszoon correspondeerde.
Joannes Gheesdalius of Jan van Gheesdale, de Berchemsche toondichter en humanist, ‘« schoelmeester der prochiekercke van Onser Liever Vrouwen » te Antwerpen (5), was
een bekende in het Plantijnsche huffs. Hij behoorde onder de
afnemers der Plantijnsche uitgaven (6) en liet zelf in de aartsdrukkerij sommige zijner geschriften ter pers leggen : in 1580
Catechismus, seu caPita doctrinae Chri gtianae ad juvandam
memoriam facili et persPicuo carmine reddita, en in 1591 Stichologia, sive de syllabaruni et carminum ratione, vario metri
genere exPlicata.

Balthasar Moretus schreef ten slotte nog enkele lijkdichten, ,een ter nagedachtenis van zijn grootmoeder fangs vaders
kant, Adriana Gras, weduwe van Jacob Moretus, en een ander
ter nagedachtenis van zijn grootvader Plantin.
Adriana Gras -werd geboren in 1515 en stierf in 1592. Balthasar herinnert in zijn gedicht (7), dat zij vroeg weduwe
werd (1558) , zich door Naar godsvrucht ondersche'dde, een
hoogen ouderdom bereikte en het geluk had...grootmoeder te
worden !
Op den dood van Plantin dichtte hij .een elegie, die hij
zijn vader aanbood (8). Het leven is broos, betoogt hij daar.
Plantin, Ovidius, V :rgilius en andere groote geesten verlorert
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fol. 37.
Fol. 37 v.
Fol. 39 v.
Fol. 41.
Antwerpsch Stedelijk Archief : Stadsrekeningen 1588-89. fol.

182°.
(6) Plant. Arch. XVIII, 368 ; XX, 52 ; LXXXIII, 453, 455.
(7) Fol. 42 v.
(8) Fol. 18 v.
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eer der drukkunst. Belgie, Duitschland, Spanje zijn rijk aan
boeken door hem gedrukt. In de heele Kerstenheid vindt men
zijn uitgaven, die het « Labore et Constantia » onsterfelijk
maken.
De oudste zoon van Raphelengius, Franciscus geheeten
evenals zijn vader, dichtte insgelijks cen elegie, Bonae Memoriae, op zijn grootvader Plantin. Balthasar Moretus vond ze
waarschijnlijk zoo mooi, dat hij ze in zijn zakboekje overschreef (1). Wij vinden dit gedicht van F. Raphelengius in de
Epigrammata Funebria ad Chr. Plantini Manes, bijeengeblacht door den secretaris der stad Antwerpen, 1-0i:times 13()(-chins, en uitgegeven door de Plantijnsche drukkerij in 1590 (2)
In dit bundeltje vinden wij buiten een gedicht van Bocchins zelf, lijkdichten op Plantin van Maximiliaan Vrientius,
Joh. Livineius, Michael Aitsingerus 'uit Oostenrijk, Joh. Posthius, Corn. Kilianus, Lambertus Schenkelius en Michael
Hetsroey.
Het aantal bewonderaars van den ondernemenden aartsdrukker, die op poetische wijze aan hun treurgevoel bij zijn dood
uiting gaven, is hiermede zeker nfet uitgeput. In het 'handschrift, dat ons bezig houdt, vinden wij nog drie lbfzangen
op de nagedachtenis van Plantin. Wij hebben ze nergens elders
aangetroffen.
De auteurs dier gedichten zijn Christoffel Vladeraccus of
Vladeracken uit Geffen, bij 's Hertogenbosch, en zijn beide
zoons Joannes Floragius en Petrus. Christoffel was eerst rector
der Latijnsche school te Amersfoort en daarna te 's Hertogenbosch. Hij stierf in 1601. Verscheidene van zijn werken werden
door Plantijn uitgegeven : in 1586, met herdruk in 1613, zijn
Selectissimae Laani sermonis Phrases ex uno soloque cicerone,
Belgice et Gallice redditae, et ex omnibus Ciceronis operibus
collectae; in hetzelfde jaar Formulae Ciceronianae, ePistolis
conscribendi vtilisimae; in 1588, met herdruk in 1610 en 1616,
Polyonyma Ciceroniana, vario indice, ut diversarum nationvin
linguis servire Possint. Enkele brieven van Plantin aan Vladeracken, deze uitgaven betreffende, komen voor in de CorresPondance de Chr. Plantin (3). Uit brieven van Vladeracken

aan Jan Moretus, in het Plantijnsche archief bewaard (4), blijkt
dat betrekkingen met het Antwerpsche huis na Plantin's
dood werden voortgezet.
(1)
(2)
(3)
(4)

Fol. 15, v.
Blz. 9, v.
VIII & IX.
XCIV, 327.
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Joannes Florag:us Vladeraccus volgde het spoor van zijn
vader als humanist en gaf o. a. uit Calvinu,n, dialo,Dum Poeiticum ('s Hertogenbosch bij Scheffer, 1582) en eenige Latijnsche en Grieksche epigramma's. Van hem zijn er, buiten het
gedicht op Plantin's afsterven, geen herinneringen op het Plantijnsche archief gebleven.
Petrus Vladeraccus, zeer beslagen in het Latijn, het Hebreeuwsch en het Grieksch, werd pastor te Oirschot, en stierf
in 1616. Het Plantijnsch archief bezit van hem twee brieven.
aan Balthasar Moretus, een uit 1612 en een uit 1614, waarin
spraak is van het uitgeven van een werkj e over het mirakuleuze 0. L. V. Beeld te Oirschot (1). Van het vijftal Latijnsche schriften, dat Petrus Vladeraccus verschijnen liet, kennen
wij evenwel geen Plantijnsche uitgaaf.
Christoffel Vladeraccus roemt Plantin in zijn treurdicht (2)
als een Phoenix. Frobenius en Bombergen waren groote drukkers, maar Plantin overtrof hen.
Het gedicht van Petrus Vladeraccus (3) is het oorspronkelijkste van de drie. Na den onvermijdelijken dood van Plantin betreurd te hebben, stelt de dichter den afgestorvene als
zelf sprekende voor en laat hem in mooie verien edele gedachten ontwikkelen. ((Houdt op te morren tegen de noodzakelirke
wetten der natuur, zegt de 'doode, noemt ze met tweed.
heb genoeg geleefd, en misschien lang genoeg voor mijn eer.
Mijn vrouw was mij lief. 1k hield van mijn vrien'len Ik heb
altijd het belang van anderen betracht, nooit mijn eigenbelang
voorop geplaatst. De nakomoiingen zullen imjn wet* prijzen.
Bij den pans stond ik in goed aanzien. Eindelijk heb ik mijn
groote en treurige taak voleindigd. Ik geloof dat het grootste
geluk is in Christus te sterven. De geleerden zullen mijn dood
betreuren ».
In het gedicht van Joannes Vladeraccus (4) heet Plantin
een Curius, een Hercules, een Daedalus en veel gepaster een
echte Christophorus omdat hij Christus in zijn hart droeg.
Hiermede is het overzicht op ons handschrift ten einde.
Al brengen de bier bewaarde stukken geen verrassend nieuwe
inzichten, toch geven zij een niet te versmaden kijk op den
intiemen kring, waarin Plantin zijn leven eindigde, en zij leeren
ons, althans in de brieven, en gedichten van de jonge Moretussen, hoe op het einde van de 16e eeuw de studie van het Latijn
tot iets leyendigs werd gemaakt. De beoefening d y er taal door
(1)
(2)
(3)
40

XCIV, 335.
Fol. 24 v.
Fol. 35 v.
Fol. 26.

748 —
de studeerende jeugd werd niidden in de werkelijkheid geplaatst. Er was geen feest in het jaar, geen gebeurtenis in de
familie, blijde of droev:ge, of het Latijnsche geiegenheidsvers
behoorde erbij. Op onze oude volksfeesten met hun kersten,
nationaal karakter, St-Marten, St-Nikolaas, Driekoningenavond, e. a. werd met een opvoedkundig doel een humanistisch
vernis gelegd. De paedagogiek van d'en tijd vond in dat alles
voortreffelijke prikkels om de jeugd tot de studie aan te wakkeren. Dc jonge lieden prezen elkander om hetgeen ze in de
Latijnsche taal en metriek voortbrachten en de waardeering
van de oudere humanisten, die in Plant'n's huis verkeerden,
was hun verzekerd
Die oefeningen brengen ons ook treffende voorbeelclen van
de wijze, waarop het Lipsiaansche verchristelijkte humanisme
in de oude taal der heidensche classieken den jongen polsslag
van het in onze gewesten herlevende catholicisme met gevoelige vroomheid en soms met hartstochtelijke overtuiging wist
te laten kloppen.
In al hun bescheidenhe:d werpen die stukken een fielder
licht op een van de belangwekkendstc uitzichten van het einde
der 16e cell-vv.

(Ned. Ferialinger van crude Schrijvers. - Vervolg van blz. 399).

B. Latijnsche Schrijvers
XCII. Ammianus Marcellinus.
I. Ann XX, 5, 3-7 en nog een paar vittreksels, in : Van t' Beghin
der eerster voleken van Evropen ... door ADRIAEN VAN SCRIECK
t'Ypre, By Francois Benet ... CID.IOC XIV ; blz,. 385, 374 en vlg.
Brussel, Mus. Boll.

2. Eel/ aantal iiitircksels in : Opstellen over onderwerpen uit de
Latijnsche letterkunde door D r C. BR kKM‘N Jz. Leiden, E. J. Brill,
1919; blz. 90-146.

XCIII, Aputeius.
1. Lvcivs Apvleivs van den Gulden Esel... Vertaelt uyt het
Francoys in Neder-Dnytsch... t'Amsterdam By Hendrick Barentzoon Aiello 1608.
biz. kl. 8vo
(20, 302, (I5)Brussel,
Gent.
Hercir.: a) Tot Antwerpen, By Guilliame van Parijs,
(12), 285 blz. 12M0.
Brussel, Gent, Leiden.

b) to Haerlem By Adriaen Roman ... 1636.
(I2), 298 blz.
Amst.

2-3. 'Avax.0..vioc. Ex Menandro, in : Mijn Verlustiging [door W. BIL.DERDT.m.], 1779.
Twee verschillende vertalingen.
In de ex. Gent, Amst. Ak., Amst. BilderdijkMuseum, Leiden, Parijs [tie ANACREON, n. 8].

Herdr.: Mijn Verlustiging, 1781; blz. 48-49.
4. I. De negen eerstc boeken van Herscheppinge of de gouden Ezel...
-door H. J. BOEKEN, in : De Nieuwe Gids, 1894-1897.
Herdr. in:

II. Herscheppinge of de gouden Ezel... door Dr. H. J.
Amsterdam, S. L. van Looy, [19011.
(4), 386 biz 840.

Bob:-

KEN.

XCIV, Asconius.
Het argumentuni tier Miloniana in : Cicero's Pleitrede voor Milo,
12-38.
door A GEEREBAEPT, 1912 [zie CICERO, n. 45] ;

XCV. Ausonius.
1. Beeld eens vromen mans [= Ecl. III],

in : J. ai DECKERS Gedichten ... t'Amsterdam, (\wdruckt by Jacob Colon' ... 1656 ; blz. 134-135.
den Haag.

J. 1)E DECKERS Rvm-Oeffeningen

t'Amsteldam,
... Abraham van Blancken ... 1659 ; Derde Boeck, blz. 32-33.
Herdr.: a)

Leuz n, Leiden.
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b) Id. Den derden druk. t'Amsteldam, By Willem de Coup,
enz. 1702. Derde Boeck; blz. 32-33.
Gent, Leiden, den Haag.
c) * 1 s Menschen Leven Van de wieg tot het graf. l e dr. (?).
t'Amsterdatn, By Jacob van Royen
d) Id. Tweede druk
[omstr. 1710 ?] ; blz. 136-137.
Leiden, Amst.
e) Id. Derde druk, ibid. z. j.; blz. 136 - 137.
Leiden, Amst. Ak., Scheurleer.
Vierde druk. t'Amsterdam, By Gerrit Bos, achter: De
f)
Leermeester der Zeden ... De vierde Druk, ibid. [omstr. 1725] ;
biz. 136-137.
Gent, Amst., Amst. Ak., Haarlem.
g) All; de Rym-oeffeningen van JEREMIAS DE DECKER ... Eerste
deel e Amsterdam, By Willem Barents enz. MDCCXXVI; blz.
342-343.
Brusscl, Nijmegen J., Katwijk.
h) De Leermeester der Zeden ... De Vyfde Druk Te Amsterdam, B-c Gerrit Bos en Cornelis Wilt ... 1750 ; blz. 190-191.
Burgersdijk-N.
Te Amsterdam, By Tjeert Bliek
i) Id. De Sesde Druk
17181; blz. 202-203.
Boas, Amst., Leiden.
2. De gestrafte Kupido, uit D. M. Ausonius ; enz. door G. KEMPHER.
T'Amsterdam, By Marten Schagen CIC,NDCCXX IV.
(24), 75 blz. 4to.
Leuven, Amst.
3. Aus. XXII, 2 in : Nieuwe Dichtschakeering door W. BILDERDIJK
[zie TvRTAtus, n. 3], Berste deel, 1819 ; blz. 163-165.
4. Protrept. ad nep. 1-44 en Epigr. XIX, 2 in : Sprokkelingen door
M r WILLEM BILDERDIJK. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. 1821;
blz. 127-129 en 151.
5. Sterk bekorte proza-vert. der Mosella in : De heerlijke boorden
van de Moezel... door I. P. SPRENGER VAN BIJK. Te Rotterdam, bij
Mensing en van Westreenen. 1828 ; blz. 134-143.
Leiden.
6. De Moezel, in : Uit de verstrooiing saamgelezen bij veertigjarige
ambtsvervulling door W. FRANCKEN Az. Rotterdam. D. J. P. Storm
Lotz, 1885; blz. 20-27.
Vert. in verzen van Mos., vv. 1-74, 150-168,

190-200,

349-377, 416-430.

7. Mos. 55-66, 152-157, 161-174, 189-195, 200-207 in: Genoveva van
Brabant door STTJN STREUVELS [ = FRANK LATEUR]. Tweede deel. L.
J. Veen ... Amsterdam [1920], blz. 49-51.

XCVI. Avianus.
1. 27 fabelen achter in: Esopus leuen ende fabulen, 1485 (4° en fol.)
1498, 1546, 1585-86, 1613 [zie AESOPUS n. 2 en Aanvialingen en Verb.].
2. Zie A.EsoPus n. 3.

XCVII, Boetius,

dat weerdich bouc boecius de conso1. I aan het slot :]
Gheprendt te* Ghend by my Arend de
latione philosophie
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keysere den derden dach in Mey. Int iaer ons heeren duust
vierhondert vine ende tachtentich.
(359) bldn folio. Latijn en Nederl.; zeer uitvoerige commentaar.
Gent, Leuven J., Brussel, Meerman (2 ex.; eenig
verschil aan het slot en in het begin der tafel),

*Utrecht, Londen, Paris.

2. Die vertroestinghe der Wyszheyt... Doer... Boethium...
ouer duysent jaren beschreuen, Namaels wt den Latyne verduydischt, vnde nv nyeu ghedruct [door CooRNHERT?]. Tho
Deuenter... By Symon Steinberghen. 1557.
(284) blz. kl. 8vo.

Gent, Utrecht, Haarlem, Amst.

3. Boethius vande VertrOOsting der wysheyd op nieus
vertaalt [door D. V. COORNHERT] T6t Leyden, By Christoffel Plantyn. M.D.LXXXV.
219, (1) blz. 8vo. — Met muziek.

Plantiln, Gent, Leuven, Leiden.
Herdr.: a) t'Amsterdam, Voor Pieter Jacobsz. Paets ... 1616.
212

blz. 8vo.

Leiden, Amst.
b) I. Deel Van COORNHERTS Wercken, 1630 [zie HoRATrus,
n. 2, e-f] ; fol. 520v.-537r. [sic, voor : 545r.].
c) I3oethius van de vertroostingh der philosophie. Eerst vertaelt deur D. V. COORNHERT. Nu op Nieuws oversien en in sijn
Gedichten verandert [door FR. VAN HOOGSTRATEN]. Tot Dordrecht,
By Nicolaes Geerlin.gh... 1654.
(12), 213, (2) blz. 24to. De vertaling der metra is nieuw.
Amst. I.
Titeluitgaaf : I3oethius de Consolatione Philosophise
Vertaelt door F. v. H. Tot Dordrecht, By Fransois van
Hoogstraeten ... 1680.
(6), 210 blz. Het eerste en laatste vel werden herdrukt, waardoor het jaartal 1654 van titel en colophon
verdwenen is.

Haarlem.
De uitgaven 1655 en 1660 (Bibl. Belgica, i re serie, C 141
en 149), indien zij bestaan hebben, zullen ook wet titelvitgaven zijn.
d) Eenighe [d. i. 6] Liedekens uyt Boetij gulden Boeck
achter: Recht Ghebruyck ende Misbruyck, van tijdlicke Have.
T'Amstelredam, By Dirck Pietersz
Door D. V. CORNHFRT
1610.
Leiden, den Haag.
e) Vier stukjes in : Proeven van nederduitsche Welsprekendheid ... door MATTHVS SIEGENBEEK Te Leyden, bij L. Herdingh ;
MDCCXCIX ; blz. 12-20 en in Id. Tweede druk, ibid., MDCCCXVII;
biz. 12-20. — Twee stukjes in : Nederl. Letterk. door D. DE GROOT
Nederl. schrijenz. [zie HOMF,RUS, n. 39, II], 5 e tot 9 en druk;
Te Groningen
vers der vier laatste eeuwen ... door L. LtopoLn
bij J. B. Wolters, 1891 en vlg. uitg.; enz.

ver4. Troost-Medecijne-vvynckel der zedighe Wysheyt
Te Brvgghe, By
taelt ... door F. D. ADRIANVS DE BVCK
Lucas van den Rerchove ... 1653.
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(32), 282, (5)

8vo.

Leuven, Gent.
Daaruit : 3 metra en fragm. van 2 andere in: Het Taelverbond
Geschiedenis ... 1853. Antwerpen; blz. 27-38; — 3 uittreksels
in : Verslagen en Meded. der Kon. Vl. Acad. 1890, Gent ; blz.
82-86.

5. Vertroostinge der Wysgeerte nieuwlyks vertaald,
door M. GARGON. Tot Amsterdam, By Adriaan Braakman, en
tot Gouda, By Lucas Kloppenburg M .D . CC .TII
(45) blz. 8vo.
Leuven, Amst., Leiden.
Herdr.: a) Tweede druk ... Te Amsterdam, By Hendrik Bosch,
en Salomon Schouten ... 1722.
(6o), 1 92, (43) blz. 8vo.
(40 ), 192,

Leiden.

13) Rijm I 5 en 6 in: Museum ... door M. SIEGENBEEK [zie

Di.mosm. n. 3]. Tweede deel, 1813;

blz. 165-167.

6. I. 23 nzetra vit de Cons. Phil. door W. BILDERDIJK, in : Kl. Dicht.
Handschr. [zie ANACREON, n. 13], Derde Schak., MDCCXC; Vierde

Schak. MDCCXCI; Vijfde Schak. MDCCXCII; Elfde Schak.,
MDCCXCVIII ; Twaalfde Schak. MDCCXCIX ; Dertiende Schak.
MDCCC.
Herdr.: a) Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe ... uitg. Eerste deel,
1823; blz. 139 vlg.
b) in II.
II. Al de metra gait de Cons. Phil. in : Verspreide Gedichten van
w. BILDF,RDIJK. Tweede deel. 1809 [zie HOmERUS, n. 14, I, a] ; blz. 1-80.
7 stukjes aangelzaald in : De Katholiek. 72 e deel. 1877. Leiden;
blz. 273 vlg.
7. *Metr. IV 6 door W. BILDERDIJK. Amst. U lenbroeck,
j.?
y 30.)
(Holland, Alm. voor 1849; blz.
Herdr. : a) Holland. Almanak voor 1849 ... Amsterdam. P.
Kraaij, Junior ; biz. 31-34.
b) De Dichtwerken van BILDERDIJK. Dertiende deel. Haarlem,
A. C. Kruseman. 1859; blz. 14-16.
8. Metr. I 6, II 3, V 2 in : Nieuwe Dichtbundel van Mr SAMUEL
IPERUSZOON Wisruus Te Amsterdam, bij de Erven H. Gartman.
MDCCCXXXIII; biz. 165-166, 172-174, 196-197.
XCVIII. Caesar.
I. De acht boeken de b. g. in : Van t'Beghin der eerster volcken...
door VAN SCRIECK, 1614 [zie AMMIANUS, 11. 1] ; blz. 105-202.
Enkele plaatsen zijn weggelaten, b. v. VI 11-28, vele zijn bekort;
hier en daar is iets ingelascht uit andere schrijvers of eigen vinding.

2. Wyt beroemde Commentarien ... van . Caws Julius Cae-

sar . Het eerste deel. Van sun Fransche ende Nederlantsclie
oorlogen Vervatet in acht boecken
Verduijtscht ... door
IOHANNES FENACOLIUS [ VENNECOOL] Tot Delft. By Adriaen
G erritsert ... 1614. -- Het tweede Deel [ = b. civ , Alex. , Afr. ,
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flisp.j ... verduytscht door TOANNES FENACOLIUS LENAERTZ,
... Tot Dell, By Adriaen Gerritsz ... 1614.
De 2 dln met doorloopende folioteering en signatuur: (8), 443,

(i6) bldn 8vo.

Brussel, Leuven, Leiden.

Herdr.: Den 2. druck ... Tot Delft. By Adriaen Gerritsen ...
1643.

(4), 1 56, (4), 160-358, (24) bldn 8vo.
Gent, Leiden.

3. C. Julius Cesars Aantekeningen der Gallischc, BurgerTyke, Alexandrynsche, Africaansche, en Hispanische Oorlogen. Het eerste deel ... verduischt door ABRAHAM BOGAERT.
Met kopere plaaten verciert. Te Amsterdam, By Nicolaas ten
Hoorn ... 1709. — Het twede deel, id., ibid., 1709.
381, (3o) blz.
Brussel, Katwijk.
4. Cesar. ( )orlog in Gallic. Nederlandsch van A. VERDOODT, Pr.
Gcnt, A. Suffer ... 1894.
288 blz. 8vo. — Boek I- vi , 34; niet verder versehenen.
8vo — I' deel: (16), 34 1 , (26) blz. — 2° deel: (4),

5. Julius Caesar. Gedenkschriften van den Gallischen Oorlog. ... door Dr. J. J. DOESBURG. Amsterdam, S. L. van LooyH. Gerlings 11895j.
(4), 295 blz. 8vo. — Bevat ook het 8' boek.
Iferdr.: Tweede druk. Zutphen, W. J. Thieme en Cie [1921].

(3 ) , 252 blz. 8vo.
6. B. g. VI 11-25, I 30-54, III 1-13, IV 1-19, V 1-24; B. c. III 1-11
iit: Handboek voor de Latijnsche Taal- en Letterkunde ... door Dr. A.
ITALBEIZSTADT ... Deel III. Vertalingen. '. Gravenhage, ... Erven Martin

G. Cohen [1917].

XCIX. Calpurnius.

Titus Calpurnius en M. Aur. Olympius Nemesianus Herderszangen ; door G. K EMPTIER . Met Konstplaaten versiert. Te
Leiden, By Joh. Arnold Langerak, MDCCXXXII.
(20), 90 blz. 4to.
Leiden, Amst. Ak.

Titeinitaof: 'Fe Arnhem, By Johan Christoffel Nebe ... 1752.
Nijmegen J.

C. Cato (Dionysius)

1

1. Een middelnederlandsche vertaling (XIII e eeuw) wend, min of
meer volledig en naar verschillende ltandschriften, afge,drukt in:

a) Pen duyt,chen Cathoen. [aan het slot:] ... gheprent Tantwerpen
... B y my Henrick eckert vtt ItOberch.
y

8 bldn kl. 8vo. — In of kort na isoo (W. NIJHOFP, Nederl.
Bibiroqi-. n. 5tI).
den Haag.
---

(1) Over de bibliographic der Nederlandsche Cato-vertalingen, zie
Inleiding, blz. 176-177.
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b) *Baghijncken van Parijs. Oock is hier by ghedaen die wyse
leeringe die Catho zijnen Sone leerde. T'Hantvverpen. By Hieronymus
Verdussen ... 1605.
(i6) bldn 121110. - Fol. 12r-16v: die Wijse leeringhe van Catho.

Herdr.: a) Id t'Antwerpen, By Pauwels Stroobant
1660 ?].

[omstr.

(12) bldn 12mo. — Fol. 9r.-12v.: de vviise Leeringhe van
Catho.
Brussel.

Gent, ... C. Annoot - Braecktnan, 1860.
XVI, 4o blz. 4to. — Reproductie, bezorgd door C. P.
SERRURE, der uitg. 1605.
c) Catoen's Leeren, in : Denkmdler altniederldndischer Sprache and
Litteratur herausgegeben von EDUARD KAUSLER Zweiter Band.
Tubingen, Ludwig Friedrich Fues. 1844; blz. 600-610.
Kritisch uitgegeven door Dr. W. J. A.
d) Die dietsce Catoen
JONCKBLOET. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1845.
XIV, 15-78 blz. 8vo.
I)aaruit : elf strofen in : Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuidnederlandsche Literatuur, verzameld
Berste bundel ... Amsterdam,
door J. A. ALBERDINGK THum
C. L. van Langenhuysen, 1850; blz. 28-30. — 15 strofen in : OudNeerlandsch Rijm en Onrijm ... door J. M. SCHRANT. Leiden, bij
C. C. van der Hoek. 1851; blz. 16-18.
e) De Boec van Catone [uitg. door Dr. D. J. VAN DER MEERSCH].
Gent ... C. Annoot-Braeckman [1846]. (Maetschappy der Vlaemsche bi,
bliophilen. 2e serie, n° 8).
94 blz. 8vo. — Naar een Oudenaardsch handschrift van het einde
der XIII° eeuw.

f) Fragment van den Dietscen Catoen, medegedeeld door Dr. J. H.
HALBERTSMA, in : Nieuw Archief voor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door Dr. A. DE JAGER. Amsterdam, G. Portielje & Zoon. 18551856 ; blz. 251-258.
Is in ziehzelf volledig, niet een fragment. (BEETs.)

g) Fragmenten van Die Dietsce Catoen [= 19 e spreuken Medegedeeld door M r L. PH. C. VAN DEN BERG, in : Nieuwe Reeks van Werken van de Mij der Ned. Lett. to Leiden. Zevende deel. Te Leiden, bij
E. J. Brill. 1856; blz. 157-159.
h) De a Disticha Catonis » in het Middelnederlandsch ... door ADRIAAN
BEETS. 're Groningen, bij J. B. Wolters, 1885; blz. 25-53.
Ook verschenen als afi. 37 der Bibl. van middelned. Letterk.
Leiden, Sijthoff, 1885.

2. Gedeeltelijke bewerking der Disticha in het 3e hoofdstuk van:
Der Leken Spieghel, leerdicht van den jare 1330, toegekend aan JAN
DECKERS ... Uitgegeven door Dr. M. DE VRIES. Derde deel. Leiden, D.
du Mortier en Zoon. 1846.
Zie de Aanteekeningen van JONCKBLOET in zijn Dietsce Catoen,
1845 [n. I, d] en BOAS, in : Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk.
XXXII, 1913, blz. 101-138.

In vele exemplaren is voor bovenstaanden titel een ander titelblad ingevoegd : Der Leken spieghel, leerdicht van den jare 1330,
door JAN BOENDALE, gezegd JAN DI CLERC... Mtg. door id., ibid.,
1848.

3. *Een lat.-nederl. uitgave bezorgd door den Brugschen
drukker Jan Brito, omstr. 1470-1480.
Het eenig overblijvende fragment is een los blaadje
herustende in het stadsarchief van Brugge. Het behelst
Dist. IV 26-34.
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Dit fragment is wederoin uitg. door W. L. DE VREESE in:
Tijdschr. voor Ned. Taal- en Lett. XIX, 1901; blz. 278-279.

4. *Wapene Martyn Hoch den Duytschen Cathoen (of
Cato) uten Latine in Duytsche berymt, Gheprent t'Antwerpen, omtrent 1490. in S.
(Bibliotheca selecttssima [Isaaci Le Long, 17441, biz. 201,
nr 2742). BEETS, De c( Disticha Catonis » in het Mitt. AR
z.
bl

zegt dat het ex. van Le Long spoorloos verdwenen is. L.
PETIT,
5 iie2
Bibl,ogr. der Mill. taal- en letterk. I, 1888, blz. 138 voegt bij den
titel van het boekje : e z. n. v. dr. of j. [bij Henrick Eckert van
Hombcrch c. 1490.] » Het dunkt me niet onmogelijk, dat de onder
nr I, a genoemde druk zou bedoeld zijn; de catalogus van Le Long
pleegt het niet zoo nauw te nemen met de titels. De opmerkingen
van Beets en Petit berusten blijkbaar op geen positieven grond.
Beets noemt geen andere bron dan CAMPBELL, Annales, no 427, en
daar Petit den titel opgeeft met alle eigenaardigheden, welke reeds
bij Campbell te vinden zijn, blijkt dat ook hij niet eens den catalogus van Le Long heeft opgeslagen.

5. De groote Cathoon wten walschen in duytschen nv
ierst ghetranslateert Int iaer van. XIX. [aan het slot :] Gheprent Tantwerpe bi mi Claes de Graue. Int Jaer ons heren.
M.CCCCC. en. XIX. opten. XX. dach Nouembris.
(4), CXIJ bldn folio.
Herdr.
M.D.xxxv.

Thantwerpen

Iii mi Claes de Graue. Anno

(3), I,XXXI bldn folio.
den Haag, Brussel (defect), Luik (defect).

6. Catonis disticha moralia, cvm Greeca, Gallica et Flandrica interpretatione. Ciaq ; cholijs auctis ... D. LIUINI CRUCIJ
[= L. VANDEN CRITYCE1 Gandavi. Ex officina Iodoci Lamberti
(56) bldn 8vo. — De Ned. vert. in disticha is van L. VANDEN
CRUNTE, de Grieksche van PLANUDES, de Fransche van J. LAMBRECHT.

Gent (2 ex.).

7. De gulden Vertelsprake of sentencie van Cato, Overghezett v-tt. Latine in Vlaemschen en Franchoyschen dichte by
Joos LABRECIIT . . . Ghedruckt te Ghend by Joos Lambrechit
f 1546] .
(32) bldn kl. 8vo. — De Fransche vertaling is van LEFEvREGROSNET; zie BOAS, in Het Boek, VIII, 1919, blz. 87 vlg.

Amst.

8. Disticha moralia, nomine Catonis inscripta, cvm gallica
et tevtonica interpretatione : Graeca ANUDIS conuersione, &
scholijs Ms. ERAS. Roster.... Antverpi, Apud Henricum
Henricium ... 1574.
79 bldn 8vo.

Plantijn.

Herdr.: Lovanii, Apud Rutgerum Velpium ... 1577.
79 bldn 8vo.

Brussel, Gent.

9. (Catoos Zedevorms Koppel-dichten, verduytscht Liedts-
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ghewijse, door

BOOMG.A.ERT), achter den I" druk zi fuer verta-

5].
ling uit PI utarchus [zie PLUTARCHUS,
Herdr. : 1644.
10. [15] Cleyne ghedichten uyt Cato, om op Tafelborden te schryven,
in : Brabbeling Van RoEmER VisscHER t'Amsterdam, By Willem
Jansz.... 1614; blz. 120-121.
Gent, Doornik, Leiden.
Hcrdr. : a) Id. in : Brabbeling... t'Ainsterdam, By Hendrick
Louwerensz. [omstr. 1625] ; blz. 120-121.
Groningen, Louden.
b) Id. in: Brabbelingh... t'Amstelredam, By Johannes van
Ravesteyn... 1669; blz. 117-119.
Gent, Katzviik, Atnst. Ak.
c) ecu tiental Kleine G-ed. in: Roemer Visschers uitgelezen
Brabbeling. Amsterdam, Frederik Muller, 1851; biz. 92-93.
11=12. Catoos Koppel-dichten van de seden, Vertaeld ende
berijimi door SAMVEL AMPZING Gedruckt te Haerlem By
Adriaen Roman ... 1632.

31 blz. kl. 4to. — Is een dubbele vertaling (vgl. BOAS in Het
Bock, IX. 1920, blz. 324).
Boas, den Haag, Leiden, Londen.
H e rdr. : De christelycke Catechismus Mitsgaders : Catoos
Koppel-dichten Van de Zeden... door SAmuliL AINIPZING... t'Amsterdam, by Kornelis de Bruyn... Voor Isaac Jansz... 1658.
Londen.

13. Dionvsii Catonis disticha de moribvs : Cum Grammatica constructione, & vernacula interpretatione, ac declarations
Latina : In usum Scholarum. Posterioribus melioribus ; adag.
Amstelodami, Apud Joannem Janssonium. chmemAx.
96, 32 blz. 8vo. — Blz. 3-94: voor elk distichon, eerst het Lat.
opsehrift met Ned. vertaling, daarna het Lat. distichon zelf, en ter,
slotte de eonstruetie van het Latijn, met woord-voor-woord vertating. Blz 95-96: de zoog. lemmata in 't Latijn. Blz. (1-2) : nieuw
titelblad. Illz. 3-32: nog Bens de Distieha, het Latijn alicen.
Dezeltde schikking in de meeste hcrdrukken.

Deventer.
If cit./ : a) Amstelodami, Sumptibus Xgidii Kok... M.DC.LI.
96 blz. 8vo.
Brussel.
b) Amstelodami, Apud ZEgidium Janssonium Valckenier...
84, 28 blz. 8vo.

Leiden.

C) Ibid. CDIOCLXIV.
84, 28 blz. 8vo.

Brussel G.
tl) Roterodanii, Apud Viduam Arnoldi Leers... CIODCXLIX,
96, 32 blz. 8vo.

Rott.
e) Amstelodami, Ex officina Boomiana. 1706.
74, 22 blz. 8vo.
Rott.
f) Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. MDCCXI.
46 blz. 8vo.

Parijs.
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g) Amstelodami, Ex Officina Boomiana. 1731.
74, 22 biz. 8vo.
Amst.
h) Leiria ,Apud Abrahamum Kallewier. MDCCXXXVI.
56 blz. 8vo.
Gent.
una cum interpretatione beli) Dionysii Catonis Disticha
Lugduni Batavorum Apud Georg. Jac. Wishof, C. F.
gica
[onistr. 1740].
22, 6g blz. 8vo.
Leiden (2 ex.).
j) Dionysii Catonis Disticha ... Cum Grammatica constructione,
Leith e, Apud Quirinum Visser,
& vernacula interpretatione
MDCCLXXII.
68 blz. 8vo.
Leiden.
14. Dionysii Catonis : Twee-regel-gedichten ... Op Nederduytsche Rym Gestelt Door CHRISTOPHORUM WITTIUM. 't Amsterdam : Bij Evert Nieuwenhoff ... 1653.
20

biz. 8vo.

Boas.

15. De Vaarsen van Dionisius Cato ... in : De Vol-geestige
t' AmsterWerken, van SALOMON VAN RUSTING ... [1' deel]
dam. By Jan ten Hoorn ... 1685 ; blz. 153-179.
Anist.
Herdr.: a) in : Id. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn ... 1693;
blz. 345-364.
Gent (2 ex.), Amst.
b) in : Id. Den derde druk. Ibid. 1699 ; blz. 354-364.
Amst., Katwijk.
c) in: Id. Den vierden druk. t'Amsterdam, By Jan van Heekeren, en Jan Graal ... 1712 ; blz. 354-364.
Brussel, Amst.
16. Vertaling van J. v. PETERSON, waarvan de *eerste, mij
onbekende, druk uit de XVII' eeuw is [BoAs, in : Het Boek,

TX, 1920, blz:. 329].
Herdr.: a) 's Menschen Leven Van de wieg tot het graf
Deze tweede Druk, Met ... Katoos Zedelessen verrijkt. [zie Auso;
103-119.
Nn_Ts, n. 1,
b) Id. Derde druk ; blz. 103-119.
Vierde druk; blz. 103-119.
c)
d) De Leermeester der Zeden ... De Vvfde Druk, 1750 ; blz.
324-340.
e) Id. De Sesde Druk, 1781; blz. 358-374.
17=19.

Dionysii Catonis Disticha de moribus ad filium cum

D. ERASMI Roterodami brevi expositione. Iadem graece Per
Jos. SCALIGERUM Jul. Caes. F. Nunc primum belgico carmine

reddita. Hague-Comitis, Ex officina Abrahami Troyel
M.D.CC.
198, (4), 5-56 blz. 8vo.

Bevat Brie Nederl. vertalingen:

-758-1. Blz. 13-114 : voor elk distichon, het Lat. opschrift (niet vertaald), de Lat. verzen, de tweeregelige Grieksche vertaling van
SCAI,IGER, een. vierregelige Nederl. vertaling [door H. BRAND] en
de Lat. paraphrase van Erasmus. Het vierregelige rum van Brand
is nog eens afgedrukt op blz. 163-198, waar een vertaling van de
lemmata bijgevoegd is.
2. Blz. 115-160 : praefatio, breves sententiae, lemmata en .disticha,
alles in 't Latijn en in Nederl. proza.
3. Na blz. 198, met nieuwe pagineering (4 ongen., 5-56 gen. blz.),
doch doorloopende signatuur, Lat. tekst der disticha, met tweeregelige berijmde vertaling door H. BRAND ; ook de lemmata in
't Latijn en 't Nederl.
Parijs, den Haag, Boas (in de twee laatste exemplaren ontbreekt n. 3).

Titeluitgaaf : Hagw-comitum, Apud Engelbrecht Boucquet,...
MDCCXIV.
Antw. J., Boas (beide ex. bevatten n. 17-19).
n. 19 Herdrukt : a) Bygedichten uit Horatius ; ende Zedevaarzen
van Dionys Cato ... [Rotterdam,] by Pieter vander Veer [omstr.
1708] ; blz. 31-53.
Leiden.
b) Id. Te Utrecht, Gedrukt by Francois Godart ... 1721.
52 blz. 8vo.

Londen.

2021. Dionysii Catonis Disticha de moribus ad filivm, In
Belgicum sermonem conversa. Accedit constructio grammatica. Dionys Katoos Tweelingvaerzen wegens de zeden aen
zynen zoon, In de Nederduitsche sprake overgezet. Hier is
bygevoegt de Spraekkunstige Woortvoeging. T'Amsterdam,
By de Janssoons van Waesberge. MDCCXIV.

Amst., Amst. Ak.

(8), 8o blz. 8vo. Voor ieder distichon een vertaling in verzen
en eene in proza. — Dr. BOAS meent, dat de proza-vertaling van v66r
1700 zou dagteekenen (Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. XXXIII,
1914, blz. 83 vlg.) ; zijn bewijsvoering kon me echter niet overtuigen.
Wel is het heelemaal niet gewaagd te veronderstellen, dat een schoolboekje spoorloos zou verdwenen zijn, doch de verwantschap tusschen
de proza-vertaling van 1714 en die van 1700 (boven, n. 18) last zich,
op grond van het voorhanden materiaal, even goed verklaren door
het plagiaat aan den maker van het onder nr 20-21 genoemde schoolboekje toe te schrijven.
Herdr.: a) t'Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge.
MDCCXXXVI.
88 blz. 8vo.

Boas.
b) t'Amsterdam, Joh : Henr : & Jacob : Haffman. MDCCXXXVI.
88 blz. 8vo.

Leiden.
c) t'Amsterdam, By Joannis Haffman. MDCCXXXVI.
88 blz. 8vo. Len andere druk dan de vorige.
Amst. (defect), Boas.

d) de proza-vert. in : D. Catonis Disticha de moribus ... Groning, Apud Georgium & Hajonem Spandaw. 1753.
56 blz. 8vo.

Amst.
e) de berijmde vert. in : Dionysii Catonis Disticha de Moribus ...
Una cum Singulis adposita Distichis, binorum quoque Versuum,
Idiomatum vero diversorum, interpretatione quincuplice ... Amstelaedami, Amid Franciscum Houttuyn, GIDIOCCLIX,
XVI, 348 blz. 8vo. Met vier buitentekst-platen van S.
Fokke. — Bevat de Grieksche vertaling van SCALIGER, de
Duitcche van OPITZ, een Engelsche, een Nederlandsche en
een rransche.
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Boas, Amst. Kr., Katwuk, Nijmegen I.,
Utrecht, Deventer.
f) Beide veil. in: qtitel nagenoeg als 1714]. Amst. Erven van
J. Haffman, 1760.
.
(Die Dietse Catoen, uitg. door JONCKBLOET,
1845; blz. VIII n. 4.)
g) Id. in : *Id. Te Amsterdam, bij Pieter van Dorth ... 1774..
(Nederl. Letterk. PoPulaire Prozaschrijvers
der XVII' en XVIII* eeuw. Amsterdam, Frederik Muller & C . , 1893, n. 946).
hi) Id. in: Id. Te Utrecht, By de Wed. J. J. van Poolsum ...
1778.

(8), 8o, 20 blz. 8vo.

den Haag, Utrecht.
i) Id. t'Arnsterdam, By Pieter van Dorth ... MDCCLXXXII.
88 biz. 8vo.

Gent, Amst. I.
j) De berijmde vert. in: Essai de traduction interlineaire des
cinq langues, hollandaise, allemande, danoise, suedoise, et hebrafque ; savoir 1 0 Dune Traduction en vers hollandais, des Distiques
de Caton; ... [bijeengebracht door A. M. H. BOULARD]. A Paris,
Chez Fuchs ... 8 Germinal an X. — Mars 1802; blz. 1-58.
Londen

22, Dionysius Cato's Zedekundige Tweelingverzen ... In
het Nederduitsch overgebragt [door J. C. &Hui= JAcom].
Te Amsterdam, bij R. J. Berntrop. 1835.
VI, 34 blz. kJ. 8vo. — Tweeregelige rijmen.

den Haag, Amst., Boas.

CI, Catullus.
1. CAT. 62 gedeeltelijk vertaald in: De Huwelyks-avond, door J[AN]
W[ILLF,m] v[AN] S[oNsBEEcK], in : Werken der Bataafsche Maatschappij
van Taal- en Dichtkunde. Eerste deel. Te Amsterdam, bij Johannes
Allart. MDCCCIV ; Dichtstukken, blz. 125 vlg.
2. Het hair van Bei enice, in: Kallimachus Lofzangen, door W. BILDERDIJK, 1808 [zie CALum. n. 1, III] ; blz. 97-106.
Herdr. in : Tentamen criticum in constituendo et exponendo
poemate Callimachi Catulliano de coma Berenices. Scripsit PF,TRUS
BOSSCHA ... Dordraci, ... van Houtrijve et Bredius CIOIDCCCXLI ;
blz. 52-56.
Door Bosscha op een aantal plaatsen gewijzigd.
3. CAT. 62 vv. 20-30 en 39-66 in proza vert. in : Zedekundige Schoonheden... door N. G. VAN KAMPEN. Vierde deel. 1810. [zie CICF,RO, n. 19] ;

biz. 260-262.
4. CAT. 3 door J. F. WILLEms in : Antwernschen Almanach ... voor
het jaer 1817 ... Derde jaer ... [zie PYTHAGORAS, n. 1] ; blz. 33-34. — CAT.
2 en 51 door id., in: Id. voor het jaer 1818 ... Vierde jaer ... blz. 43-44.
FIerdr.: Nalatenschap van J. F. WILLEMS ... Te Gent ... gebroeders De Buescher ... 1856 ; blz. 91-93.
5. CAT. 64, in : Nieuwe Uitspruytsels, van Mr. WILLEM BILDERDIJK.
Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. MDCCCXVII; blz. 1-24.
6. CAT. 51, in : Dichtstukies van Mr J. BRAND VAN CABAUW. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon. MDCCCXXIV ; blz. 106.
7. CAT. 64 vv. 38-206 door H. L. V. ALTENA, in: Algemeen letter-
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Te Amsterdam ... 1826; blz. 608-612.
8. Bruilofts-beurtzang ... Door NICOLAAS BEETS, in : Album der schoone
kunsten ... 1854 ... Haarlem ... ; blz. 19.
Herdr.: a) Verstrooide Gedichten ... van NICOLAAS BEETS. Tweede I)eel. Te Haarlem, by de Erven F. Bohn. 1863; blz. 61-64.
b) in de verschillende uitgaven der Gedichten.
9. CAT. 3, 61 en 62 in : PR. VAN DUVSE's Nag. Gedichten. 1884. Acht.
ste deel [zie ANACREON n. 26] ; blz. 75-86.
10. CAT. 5 en 3 door C. VOSMAER, in : Kunstkroniek, 1877 [zie ANACREON, 11. 31]; blz. 66-67.
Herdr.. a) Vogels van diverse pluimage. Gedichten door VosMAER, 1879; blz. 117-118.
b) Gedichten door id., 1887; blz. 38-39.
11. CAT. 101, 5 en 7 door W. A. A. H. in: Gentsche Studentenalmanak uitgegeven door het ... studenten-genootschap 't Zal wel gaan.
22e jrg. 1880. Gent; blz. 110-111.
12. CAT. 46 en 51, in : Almanak van het Leidsche Studenten-corps
voor ... 1884. Leiden; blz. 18 en 74.
13. CAT. 5, 51 en 46 door E. B. KOSTER, in : De Leeswijzer ... Apeldoorn, lye jrg. (1887-1888) ; blz. 202 vlg.
Herdr.: a) Gedichten van EDW. B. KOSTER. Leiden, A. W.
Sythoff L1888:1; blz. 66-68.
13) Verz. Ged. van id. 1903 (en 1917) ; [zie ANTHOL. GR., n. 6 ,];
biz. 400-402.
c) CAT. 51, 5 in: Ged. van id. 1907; blz. 233-234.
14. 20 geheele stukjes en fragmenten nit andere door Dr. J. J. TERWEN, in: De Tijdspiegel. 1898. Derde deel; blz. 183-203.
15. CAT. 49, 3 en 5 in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MuLLER.
Utrecht. P. den Boer. 1908 ; blz. 75-77.
16. CAT. 3, 4, 9, 14, 22 en 31 door L. A. J. BURGERSDIJK Jr., in:
Onze Eeuw. 8d Jaargang (1908). Derde deel; blz. 292-297.
17. CAT. 76 metrisch vert. door J. KuNST, in : Rostra Gymnasiorum,
2e jaargang, 1909-1910; blz. 212.
18. CAT. 13 en 10 in : Beatus ille, door J. J. HARTMAN, 1913 [zie HORATIUS, 11. 133]; blz. 19; 30-31.
Herdr. in: Id. 2e dr. 1921; blz. 19; 30-31.
19. CAT. 22 door MENTORIDES, in : Rostra Gymnasiorum. to e jaarg.
(1917-1918); blz. 214.
20. CAT. 1, 3, 4, 46 en 31 door RIEK BEVERMAN, in : Minerva ... 43e
jaargang 11917-1918]; blz. 313-314.
21. CAT. 68 (vv. 92-100), 51, 8 en 70, en eenige korte uittreksels,
in proza vert. door M. J. DE WAARD-R ADIJS, Vrije Arbeid 4e jaargang 1917-18; blz. 272 vlg.
22. CAT. 13 en 9 door RIEK BEVERMAN, in : Minerva ... 45e jaargang
[1919-1920]; blz. 91.
23. CAT. 4 door EDW. B. KOSTER, in: De Nieuwe Gids, 1921, P deel;
blz. 541.
Herdr.: Ver van 't gewoel [zie BACCHVLIDES, n. 5], blz. 96.
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24. CAT. 51, 5, 70, 85, 8 (vv. 1-11), 92, 42, 109, 58, 11 en fragmenten uit
andere stukken door Dr. C. S. [= KARIL SOBRV] in 0. M. 0., IV . jrg.
Borgerhout, 1924 ; biz. 4-9.

CII. Celsus.
1. Enchiridion Medicum ... met de Bloemen van Celsus ... Tot
\trecht, By Jan Amelisz ... 1619.
Blz. 259-277: Die Bloemen van Celsys, t. w. allerlei uittreksels
uit de re medica.
Leiden.
Herdr.: Id. ... tweeden Druck ... Tot Amsterdam ... b y de
\Veduw' van Joost Broersz. ... 1659.
De Bloemen Van Celsus staan blz. 220-234.
Antw.
in: De Verhandelingen ... door P.
VI,
18,
10,
en
VII
4
2. CEI,s.
CAMPER, 1778 [zie HIPPOCRATES, n. 11]; blz. 28-35.
CHI.

Cicero.

1. Officia Ciceronis nv eerst vertaelt in nederlantscher
spraken door DIERICK COORNHERT. Tot Haerlem, By Ian van
Zuren. 1561.
(8), 242, (2) bldn 8vo.
(2 ex.), Doornik.

Brussel, Gent
Herdr.: a) Tot Leyden, By Ian Paedts Iacobsz. ende Ian Bouwensz ... 1589.
224, (2) bldn 8vo.

Rott., den Haag.
b) Tot Delf, By Bruvn Harmanssz Schinkel ... 1604.
(8), 12o bldn 8vo.
Gent, Groningen.
C) Ibid. 1614.
(8), 12o bldn 8vo.
Gent.

4.
2. Aliqvot Ciceronis faciliores epistol, In periodos ovasi lectiones
singular partitm, quibus ordo constructionis pro p rius cum interpretatione
Gallica et Flandrica subiectus in suas partes diuiditur Antverpioe,
Ex officina Christophori Plantini
d) Zie n.

Io3 blz. 8vo. — 17 brieven.

Leuven, Plantijn.
Herdr. : Amstelreodami ... amid Cornelium Nicolaum.
103

8vo.

Amst.
3. Selectissimw latini sermonis phrases, ex vno soloqve Cicerone,
Belgice et Gallice reddit2e, & ex omnibus Ciceronis oneribus
per CHRISTOPHORVM VI,ADER ,kccvm. Antvernice Fn officina Christophori
Plantini. M.D.LXXXVI.
23 1 blz. 8vo.
Plantijn.
Delphis, Veneunt apud
Herdr.: a) Id.... Belgice redditw
VVilhelmum VVillebordi (sic) ... CID.CI.C. (sic).
226 blz. 8vo.

Brussel.

Belgice & Gallice redditw : item Formulae Epistolis
b)
conscribendis vtilissinre, ex eodem Cicerone collectae Per CHRIS-
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TOPHORITM VLADERACCUM Antverpiae,

Ioannis Moreti. M.DC.XIII.

Apud Viduam & Filios

249, (6) blz. 8vo. — De Formulae, blz. 197 vlg., in 't Latijn alleen.

Plantijn.

4. M. T. Ciceronis Guldene Philosophische Boecken : Van
het Ouderdom, de Vriendschap, Onwaerschijnelijcke Redenen,
en den droom Scipionis. In onse Duytsche tale ghestelt, door
1\1[ARCUS?] G [UALTHERUS?] t'Amstelredam, Voor Dirck
Pietersz .. 1624.
(6), 256 blz. I21110.
Gent, Leuven II, Amst.

Herdr. in : M. T. Ciceronis Vande onderlinghe plichten, drie

Boecken ... [door COORNHERT ; zie n. 1]. Noch Cato Maior ... en
sijne Neffens zijne Paradoxa ... en de droom van Scipio
... Tot Amsterdam. By Dirck Pietersz... Z. j.
52 1 , (i7) blz. 12M0. Met enkele plaatjes.

Leuven II, Gent J., Katwijk, Amst.

5. Ciceroos eerste vertoogh tegen L. Catilina, door H. BEN.
Amst. 1651 [zie SALLUSTIUS, n. 2].
6. *« t'Amsterdam bij Justus van Lotten ... word uijtgegeven een samenspreking van M us Tullius Cicero over de
vrindschap met de Nederd. oversetting, en letterkonstige samenstelling tot beter begrijp der kinderen ijtgegeven. a
(Amsterdamse Dlngsdaagse Courant. Anno 1694.
n° 71. Tot Amsterdam, 16 Junij 1694, bij KLEERKOOPERDe Bockh. to Amst., I, blz. 394) .

VAN STOCKUM,

7. X. Reedenvoeringen Van M. T. Cicero, In Nederduits
overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den
selven, in 't Latyn en Duits. Door een Lid van het Konstgenootschap, In magnis voluisse sat est. t'Amstelredam, By S.
Petzold ... 1702.
(20), 457, (1) blz. 8vo. — Pro Archia, Marc., Lig., Deiot., lege

Man., in Cat. I-IV, p. Mil., ad Fam. I 9, ad Q. fr. I, — De
naam des vertalers, t. W. M r GEORGIUS MELcEtioR Ad", staat op
het exemplaar door hem « ter bewaringe opgedragen aan 's Lands
Boek-kaamer der Academie tot Leiden. »

Brussel G., Gent J., Nijmegen J., Leiden.
8. Formuke Tulliana ex selectis M. Tvllii Ciceronis Enistolis, vna
cvm brevibvs qvibvsdam notis, ad expediendam pveritiae lectionem
earvm atqve interpretationern. Leovardi. Ex Officina Heronis Navtae...
CIDIOCCV1

4 din kl. 8vo. — Deel I: (no), 192, 17-224, 403-516, (44) blz.
Deel II: (12), io, 640, (94) blz.
Deel III: (2), 577 biz. — Deel
IV: ( 2 ), 577- 1064, (ii9) blz. —; In deel I bevatten de 110 ongen. blz.
een disputatio; daarachter komt, blz. 1-176, de Lat. tekst der
brieven ; biz. 177-192, 17-224 en 403-516: Formulae Tullianae, welke
in deel II-IV doorgaan : samen 177 brieven, waarvan iedere woordengroep vergezeld gaat van een Nederl. vertaling ; de 44 ongen.
blz. achterin bevatten een index. — Deel II-IV hebben ook den titel:
Formvlae Tvlliance en hetzelfde adres, doch het jaartal coloccxvi.
Brussel (V. H. 13790 kl. i8°). In deel I van dit
ex. is velOr bovenstaanden titel het volgende titelblad
ingeplakt : M. Tvllii Ciceronis EPistolce selectee, in

Tres Libros descriPtce. Accedit interjretatio Belgica &
Commentarius Scholasticus
avctore ISAACO VALCKEEx .0fficina Heronis Navtre

NAER
Leovardice.
CIOIDCCXVI.
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Herdruk van deel I: M. Tvllii Ciceronis epistolae selectee, In
tres libros descriptce, & notis quibusdam illustrat, ad expediendam pueriti e lectionem earum & interpretationem avctore
ISAACO VALCKENAER ... ibid. CIDIOCCIX.
den Haag (653 L 31).
(no), (2), 176, (2), 33 8 , (44) blz. 8vo. Na de disPutatio (no

ongen. blz.), wederom een titelblad als hierboven, met jaartal
1709, daarna, blz. 1-176, de Lat. tekst der brieven, een titelblad met jaartal 1716 zooala ve5r in het ex. Brussel ingeplakt
is; blz. 1-338 : Formvlce Tvlliance, en 44 ongen. blz. voor
den index.
De exx. Gent (BL 3165) en Amst. (339 G 2;
hier is slechts deel I aanwezig) zijn gehjk aan
het Haagsche; behalve dat het titelblad vooraan
het jaartal 1716 heeft en de twee titelbladen
in het boek zelf ontbreken.

9. Ad Br. I 16 en 17, in : Brieven over de vrvheid ... in 't Engelsch
uitgegeeven op den naam van CATO [door JOHN TRENCHARD en THOM.
GORDON], en nu naar den Vyfden Druk in 't Nederduitsch vertaald.
[1° . deel] Te Alkmaar, By Johannes Halfman ... 1752 ; blz. 191-205,
210-217.
den Haag, Amst.
Het oorspronkelijke is : Cato's letters: or, Essays on Liberty,
Civil and Religious, And other important Subjects. In Four Volumes ... The Fifth Edition, corrected ... London ... M.DCC.XLVIII.
Eerste deel. Te Amsteldam, By K. v. Tongerlo
Titeluitgaaf :
en F. Houttuyn. MDCCLIV.
Amst.
10. Brief van Brutus aan Cicero [ = ad Br. I 16] ; naar het nederduitsch onrym, in de Brieven over de Vryheid, enz. [zie n. 9], dichtmaatig gevolgd, door A. H., in : Letteroefeningen van het Kunstgenootschap onder de zinspreuk : Diligentiae omnia. Te Amsterdam, B y M.
Magerus MDCCLXXIV; blz. 170-198.
Brussel.

11. De droom van Scipio en de Rep. V 1-2, in : Mengelwerk. ... door W. K DE PERPONCHER, 1783 [zie
ARRIANUS, n. 61 ; blz. 1-33.
Leiden, Maastricht J.
Titeluitgaaf : zie bet volgende.

12. De oude Cato, in : Id. VI. Stukje ... [door id.] ... M.
DCC.14XXXIV ; blz. 1-93.

Leiden, Maastricht J.
Titeluitg.: De oude Cato ... De droom van Scipio ... door W.
E. DE PERPONCHER. Te Utrecht, By J. van Schoonhoven, 1804.
(2), 93, (2), 33 blz. V 8vo.
Leiden.
13. Vele brokstukken, vooral uit de Brieven, vert. in. Levensbijzonderheden en Daaden van ... Marcus Tullius Cicero (Uit het Hoogduitsch,
Zesden
van ... J. A. HormAN), in: Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek
Te Amsterdam, By Martinus de Bruyn
Deels Tweede Stuk
MDCCLXXXVT, en Zevenden Deels Tweede Stuk, ibid.
MDCCLXXXVII.
Leiden.

14. Barad. If en V in : Vaderlandsche I3ibl. [zie THEOCRITUS n. 14]
MDCCLXXXIX ; blz. 115-116, 222-227.
Eersten deels tweede stuk

Uit het
15. Verhandeling over de menschlijke pligten
Latijn in het Hoogduitsch overgezet, En met aanmerkingen
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vermeerderd, door CIIRISTIA GARVE, En in het Nederduitscli vertaald. Door E. WoLFF, geboren BEKKER. Eerste
deel. In 's Graavenhaage, by Isaac van Cleef, MDCCXC.
Groningen.

XXII, 43o blz. 8vo. — Eerste bock van de off.; niet verder verschenen. Vertaling van het eerste deel van: Abhandlung fiber die
menschlichen Pflichten in drey Biichern aus dem Lateinischen des
Marcus Tullius Cicero iibersetzt von CHRISTIAN GARVE. Breslau, bey
Wilhelm Gottlieb Korn. 1783; en van: PhilosoPhische Anmerkungen
and Abhandlungen zu Cicero's Biichern von den Pflichten von
CHRISTIAN GARVE. Anmerkungen zu dem Ersten Buche. Ibid. 1783.
Het Duitsche werk werd verscheidene malen herdrukt.

16. Cajus Crispus Sallustius, Over de samenzwering van ..
Catilina ; Benevens vier Redevoeringen van Marcus Tullius
Cicero Over het zelfde onderwerp ... door JAN TEN BRINK ...
Te Amsterdam, bij Jan ten Brink, G. Z. ... MDCCXCVIII.
xi', 329 blz. 8vo.
17. Een aantal sours vrij aanzienlijke brokstukken, vooral uit de
Redevoeringen en Brieven, vertaald in ieder der drie deelen van: De
Geschiedenis van het Leven van M. Tullius Cicero. Door MIDDLETON.
Uit het Engelsch door W. J. ZILLESEN
Eerste deel. Te Utrecht, bij
G. T. van Paddenburg en Zoon. MDCCCI.
Tweede deel, ibid.,
MDCCCIII.
Derde deel, ibid., MDCCCV.
Brussel G.

18. De Sen. gedeeltelijk vertaald Lof der Grijsheid, in: Jets over
Alles ... door A. FOKKE SIMONSZ. Tweede stuk. Te Amsterdam, bij
Johannes van der Hey. MDCCCVI ; blz. 135-160.
Leuven, Maastricht J.
19. Zeer vele uittreksels uit Cicero in: Zedekundige Schoonheden
der ouden ... door N. G. VAN KAMPEN. Vier deelen. Te Haarlem bij
Francois Bohn. MDCCCVII-MDCCCX.
8vo. — I' deel, MDCCCVII: XVI, 2'14 blz.
2' deel, MDCCCVIII:
VIII, 28o blz. — 3' deel, MDCCCIX : IV, 296 blz.
4' deel,
MDCCCX : IV, 268 blz.
Mus. Boll.
De Fin. V 34-38 en 41-44 overgedr. in : De Recensent
Vijfde
deels tweede stuk. Te Amsterdam ... 1810; blz. 570-574.

20. Redevoering van ... Cicero, ter verdediging van ...
... [door J. M. KEMPER], in : Bibl. van oude lett. I, 1808
fzie DEMOSTHENES, n. 2] ; biz. 44-92, 163-208.
Herd r.: Verhandelingen, Redevoeringen en Staatkundige Geschriften van Jhr JOAN MELCHIOR KEMPER, verzameld door Jhr
J. DE BOSCH KEMPER. Eerste deel. Te Amsterdam, bij Johannes
van der Hey en Zoon, 1835; blz. 145-231.
21. De lege agr. II 1-16 [door M. SIEGENBEEK] in : Museum [zie
DrliOSTHENES, II. 3]. Tweede deel
MDCCCXIII; blz. 187-198.
22. Uittreksels uit de Orat. en Brut. in : De redekunstige voorschriften van Cicero, getoetst aan die der zedewet ... door J. F. L. ScHRoDER,
in: Werken der holl. Mij [zie PLATO n. 12] Derde deel. In den Haag,
bij Iohannes Allart. MDCCCXVI; blz. 473-516.
23. De Arnie. 6-15 en andere uittreksels in: Beschou-wing van den
Vorm en Inhoud van Ciceroos Laelius ... door ABRAHAM BLUSSL de
jonge, in : Mnemosyne ... ITT. Stuk. Te Dordrecht ... 1817; biz. 1-13.
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24. Pro Lig. 38, 1-2, 6, 8-9 en 12-19, in : Verhandeling over de welsprekendheid van Cicero, in : Verhandelingen ... door J. H. VAN DER
PALM. Tweede deel. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey.
MDCCCXVIII.
Tweede deel. Tweede druk. Te
Herdr.: Verhandelingen
Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon. MDCCCXXXIV.
Handboek der nederduitsche Tael- en Letterkunde ... door Dr
P r DE JONGHE ... Brugge ... [1847] ; blz. 131-156. — J. H. VAN DER.
PALM. Redevoeringen ... Nieuwe uitgave. Tweede deel. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 1854. — Bloemlezing uit nederduitsche
prozaschrijvers ... door J. F. J. HEREMANS ... Gent, By H. Hoste
1855; blz. 173-190. — Id. Tweede druk, ibid. 1859; blz. 169-186. —
J. H. VAN DER PALM. Twee redevoeringen Ninove, Weduwe
Prosper Jacobs en Zonen MDCCCLXXXIX. — In de vier eerste
uitgaven (1893-1906) van Zuid en Noord ... door P. BAUWENS, S. J.
Derde deel ... [Brugge], Drukkerij St. Augustinus. Keus van
Nederlandsche Redevoeringen ... door MAX. RoosEs ... 2e druk.
Gent, Ad. Hoste. 1883; blz. 86-102. — Id. Derde druk. Ibid. 1893
blz. 82-98. — Oud en nieuw ... door JORIS DELAERE. Derde deel.
Jules De Meester, Rousselare-Brussel, 1906 ; blz. 27-42.
25. Brokstukken tat Cato m. en Somn. Scip., in: Over Cicero's Cato
de Oude En eene beschouwing van deszelfden schrijvers Droom van
Scipio. Door C. GROEN ..., in : Mnemosyne ... I. deel. Te Dordrecht
... 1822. blz. 1 vlg.
Jaarg. 1823. to
26. Fragmenten uit ... de republica, in : Euphonia
Utrecht ... ; blz. 338-343.
27. Ilittreksels uit pro Archia, in: Cicero's Denkbeelden over Dichters en Dichtkunst ... door M r A. SIEWERTSZ VAN REESEMA ..., in : Magazijn voor Wet. [zie DEMOSTHENES, n. 5] Derde deel ... 1824 ; blz. 300-307.

Vertaald door den
28. Eerste Philippische redevoering
Bibl.
van oude Letterk.
BRINK]
in
:
TEN
[= JAN
uitgever
111-138.
— Tweede Philipblz.
10]
;
n.
PLATO
Ii, 1826 [zie
Vertaald door den uitgever, ibid. blz.
pische redevoering
211-257 en 479-506.
29. Somn. Scip., meerendeels -vert. in: Over Cicero's droom van
Scipio ; door J. VAN DER HOEVEN, in : Magazijn voor Wet. [zie DEMOSTHENES, n. 5]. Zesde deel ... 1826; blz. 398-409.
Herd r.: Redevoeringen en Verhandelingen door J. VAN DER
HOEVEN. Amsterdam, Wed. R. Stemvers. 1846 ; blz. 25-35.

30. Redevoering van ... Cicero, voor Quintus Ligarius,
door M r Y. D. VAN DAM ... 're Leyden, bij Haak & Comp,
1829.
VI, 42 biz. 8vo.
Aalst, Amst.

31. Phil. II 25-34 [door M. SIEGENBEEK] in : VoOrleezingen ... 1833
zie DEMOSTHENES n. 6] ; blz. 210-215.
Waarschijnlijk reeds vroeger verschenen.
Hcrdr.: Id. 2e uitg. 1839; 3° uitg. 1845; blz. 185-189.

32. Meer dan de helft van Tusc. I vert. in : Verhandeling over de
Onsterfelijkheid der Ziel, naar de eerste Tusculaansche onderzoeking
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van Cicero, door W. SCHOLTEN, in : De Fakkel ... 9e Jaargang. Te Rotterdam ... 1833 ; blz. 247-302.
33. Bekorte vertaling van de Sen., 15-einde, in: M. T. Cicero's Verhandeling over den ouderdom; door W. SCHOLTEN, ibid. 13e' Jaargang ...
1837; blz. 105-139.

34. Pleitrede van Cicero voor A. Licinius Archias, in : Bijdragen ... 1838 [zie HERODOTUS, n. 7] ; blz. 106-134.
35. De Beginselen der wetgeving volgens M. Tullius Cicero,
of vrije vertaling van het eerste boek de legibus. Te Rotterdarn, bij H. W. van Harderwijk. 1845.
4o blz. 8vo.

36. De Rede van Cicero tegen Catilina vertaald ... door Dr
P. EPKEMA. Amsterdam, J. D. Sybrandi. 1862.
no blz. 8vo. - De eerste Catilinaria.

37. Vacantiewerk. Proeve van vertaling van Cicero's pro
Archia ... door K H., in : De Toekomst, Gent, 1890 ; blz.
437-447.
38. Cicero's Redevoering voor Quintus Ligarius in het Nederlandsch ... overgebracht door P. EVARIST BAUWENS, S. J.
Brussèl, ... Dewit, 1907.
32 blz. 8vo.

39. Cicero's eerste Rede tegen ... Catilina ... door id., ibid.,
1907.
34 blz. 8vo.

40. Cicero's tweede Rede tegen ... Catilina ... door id., ibid.,
1907.
28 blz. 8vo.

41. Cicero's derde Rede tegen ... Catilina ... door id., ibid.,
1907.
29 blz. 8vo.

42. Cicero's vierde Rede tegen ... Catilina ... door id., ibid.,
1907.
29 blz. 8vo.

43. Twintig stukjes uit Cicero vertaald voor de Latijnsche Vijfde,
in: Nouveaux Essais pedagogiques. [zie ALCAEUS, n. 1]. Tome II, 1908;
blz. 421-429.
44. De Fin. I 29-71 bekort in : Uit den tain van Epicurus door J.
H. LEOPOLD, 1910 [zie DIOGENES LAERT. n. 2] ; blz. 39-58.
Herdr.: in: Id. 1920 ; blz. 38-55.

45. Cicero's Pleitrede voor Milo. Inleiding, Vertaling, Aanteekeningen, door A. GEEREBAERT, S. J. Keurboekerij, Leuven-Brussel, 1912.

--767XIV, 153 blz. 8vo. - De Inleiding bevat de vertaling van het
Argumentum van Asconius op de Miloniana.

Herdr.: Cicero. Pleitrede voor Milo, vert. door id. Tweede
druk. N. V. « De Standaard », Brussel, 1921.
69 blz. 8vo. - Bevat slechts de vertaling der Miloniana.

46. Cicero's Redevoering over het opperbevel van Gnaeus
Pompeius ... door R. BOUMAN, S. J. Keurboekerij, LeuvenBrussel, 1914.
32 blz. 8vo.

Herdr. : N. V. « I)e Standaard », Brussel, 1922.
47. De amic. 1-16; pro lege Man. 1-32, in: Handboek ... door
HALBERSTADT. III, 1917 [zie CAESAR, n. 6] ; blz. 173 vlg.

48. Rede bij de terugroeping van Marcellus, vertaald door
W. MAAS S. I. N. V. « I)e Standaard », Brussel, 1921.
22

blz. 8vo.

49. Pleitrede voor Archias, vertaald door A. GEEREBAERT S.
J. ibid., 1921.
24

8vo.
CIV. Claudianus.

1. De IV cons. Hon. 214-352 en 401-418, en in Ruf. I 1-23, in: De
Harderskouten en andere Dichten van... KOENRAET DROSTE. Te Rotterdam, ... by Pieter de Vries . 1717 ; blz. 67-75.
Leiden, Londen.

2. In Ruf. I 1-23 in : Poezy van PIETER HUISINGA BAKKER. Tweede
deel. Te Amsterdam, by de Erven P. Meijer, en G. Warnars.
MDCCI,XXXII; blz. 59-60.
Gent, J.

3. In Ruf. I 196-219 in: Gedichten van P. NIEUWLAND. 1788 [zie
ANACREON, n. 11] ; blz. 83-84.
Herdr.: Ged. en Redev. van NIEUWLAND, 1824; blz. 27-28.
4. In Ruf. I 1-23 in proza vert. in: Q. Horatius Fl. door R. v. OmmhREN, 1789 [zie HORATIUS, n. 56] ; blz. 173-174.
Te Haarlem,
5. Id. in : Kabinet van mode en smaak. Derde deel
by A. Loosjes Pz. 1792; blz. 190-191.
Brussel.

[zie
6. Id. [door JAN TEN BRINK] in: Vaderlandsche bibliotheek
THRocRiTus, n. 14] zesde deels tweede stuk . MDCCXCIV ; blz 528.
Herdr.: a) Gedichten van Mr JAN TEN BRINK ... Te Amsterdam, bij ten Brink & de Vries. MDCCCXXIII; blz. 52-54.
b) Bibl. van oude Letterk. II, 1826 [zie PLATO, n. 10] blz. 202203.
7. Id. in proza vert. in: Zedelijke Schoonheden ... door VAN KAMPFN, I, 1807 [zie CIcERo, n. 19] ; biz. 93-94.
Overgedr. in : Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek
Voor het jaar 1808. Eerste stuk. Te Amsterdam, voor Martinus
- DCCCVIII ; blz. 567-568.
de Bruijn. M
8. Id. in: Oden en Gedichten van Mr RHIJNVIS FEITH. Vijfde
deel. Te Haarlem en Zwolle, bij F. Bohn en D.. van Stegeren.
MDCCCXIV; blz. 121-122.
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Iierdr.: a) id. Derde ... deel. Te Zwolle, bij H. As. zoon,
Doy-er. MDCCCXXIV ; blz. 86-87.
b) Lessen van wijsheid nit de oude Latijnsche dichters, bijeenverzameld door Mr. W. STAATS EVERS. Arnhem, G. W. van
der Wiel, 1857; blz. 3.
Leiden.

9. Id. in : PR. VAN DITYSE ' s Nagelaten Gedichten, VIII, 1884 [zie
ANACREON, n. 26] . ; blz. 123-124.

CV. Curtius,

I. Q. Cvrtivs Hoog-beroemde Historic. Van 't Leven ende
de daden Van Alexander de groote ... Overgeset wt den Latijn door A. S[Na]. Tot Delf. By Adriaen Gerritsz ... 1613.
(8), 323, (5) bldn 8vo.
Amst.

Herdr.: a) Ibid.... 1627. Den tweeden mael herdruckt ...
(8), 535, (13) blz. 8vo.

den Haag.

b) Den derden Druck ... t'Amsterdam, By Everhard Cloppenburgh ... 1639.
513, (12) blz. 8vo.

Leuven, Leiden.

c) Den vierden Druck ... Tot Rotterdam.. By Pieter van Waesbergen. 1648.
513, (12) blz. 8vo.

Leuven.

d)
1694.

den Vijfden Druck .. t'Antwerpen Bij Godtgaf Verhulst.

e)

t'Antwerpen, By Hieronymvs Verdvssen ...1699.
Gent Ac., Antw. J., Brussel G. (defect).
(14), 5o8, (22) blz. 8vo. — De drukken e-1 hebben geen
gedrukten, doch slechts een gegraveerden titel; de titelplaten
met jaartal 1699, 1723 en 1727 hebben, zooals uit het volgende
blijkt, voor meer dan een druk gediend. De drukken e-i
bevatten bovendien nog een kaartje en een buitentekstplaat
tegenover blz. 433. — Alle acht zijn op twee kolommen
gedrukt : Latijn en Nederl.

513, (i7) blz. 8vo.

Plantijn.

f) Ibid. 1699.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Doornik (Cl. 28, n. 759.8'1, Brussel G. (de
titel ontbreekt), Leuven II (A 15662; de Bladtwyser ontbreekt).

g) Het Jezuieten-college to Antw. bezit een exemplaar, waarvan het voorwerk ontbreekt, maar dat van alle overige hier genoernde verschilt. Het is ongetwijfeld gedrukt bij Verdussen; de
plaat tegenover blz. 433 is ongeveer even versleten als in de
exemplaren 1723.
(4 ? ), 508, (22) blz. 8vo.
h) T'Antwerpen, By Hieronymvs Verdvssen ... 1723.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Gent (Class. 912), Amst. (346 F 12).
i) Ibid. 1723.
(4), 508, (22) blz. 8vo
Gent J , Brussel (III 6372 A. 18°), Plantijn
(A 2179).
j) Ibid. 1723.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Leuven II (A 34909), den Haag (IV F 31).
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Dezelfde druk met anderen titel: den Vijfden Druck ...
''Antwerpen bij Martinus Verdussen ... 1727.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Brussel G., Gent (123 L 17).
k) den Vijfden Druck ... ,ibid. 1727.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Brussel G., Gent (Ace. 29525), Brussel (V.
8758.8° en II 93652.8°), Plantijn (A. 3606), Leuven,
II (A 17083), Leiden (1222 E 33).
1) Id. ibid. 1727.
(4), 508, (22) blz. 8vo.
Plantijn (A 2155)•
m) Lugduni Batavorum. Ac prostat Trajecti ad Mosam, Apud
jacobum Lekens ... [ca 1765].
(2), 508, (22) blz. 8vo. — Op 2 kolommen : Lat. en Ned.
Brussel G.

2. Quintus Kurcius Historic, Van 't Leven en Bedrijf van
Alexander de Groot ... door J. H. GLAZEMAKER ... vertaalt.
t'Amsterdam, By Gerrit van Goedesberg ... 1663.
(II), 690 blz. 8vo,

den Haag, Amst., Nijmegen.
Herdr.: a) Id. met Kopere Platen verciert .. t'Amsterdam,
By Jakobus van der Deister ... en Johannes van Lamsvelt ...
1683.
(1o), 6go blz. 8vo.
Amst.
b) Id. Op nieuws overzien ... Verrvkt, met een goedt petal
Printverbeeldingen ... t'Amsterdam, By Andries van Damme.
INTDCCXIX.
(40), 670, (34) blz. 8vo. — Buitentekst-platen, waaronder
verscheidene uitslaande, van t den grooten Le Brun, Poussin
en andere wakkere baazen b.

Titeluitg. : st)
MDCCXXVIII.

Brussel, Brussel G.
t'Amsterdam,
ByIsaak

Tirion.

Katwijk, Leiden.
2) Te Amsterdam, By F. de Kruyff. MDCCLXIV.
Gent Ac., Brussel, Leiden.

3. Lof-schaterende Krygs-bazuyn ofte Rym-Weergalmende
Echo op alle de edelmoedige Daeden van Alexander den Grooten ... uyt-gebeeld ende beschreven door Quintus Curtius ende
naer hem af-gemaelt ende in rym-gestelt door JOANNES FRAN=
CISCUS CAMALIERT ... Tot Brussel, By de Weduwe G. Jacobs ...
1745.
12, 427,

(I) blz. 4to.

Brussel.

4. Enkele uittreksels in: deel II-IV van: Zedelijke Schoonheden ...
door VAN KAMPEN, 1808-1810 [zie CICERO, n. 19].
5. CURT. VIII, 8, 12-30, door G. OuTHu ys, in : Letterkundig Magazijn ... [zie PINDARUS, n. 5]. Voor het jaar 1819. Tweede stuk ... ; blz.
277-279.

CVI. Eutropius.
Zie FLORTTS, H. 3.
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CVII. Florus.
1. Volledige vertalin, achter de Livius-drukken 1597, 1614,
1635, Deventer 1646 (en 1650) [zie Livens, n. 1 i .
2. I. Corte beschrijvinge vant oorlogh ... tussche ... Csarem ende ...
Pompeium ... [ = II, 13, 1-72] in het voorwerk der Lucanus-vertaling
van H. STORM, 1617 [zie LUCANUS, n. 1].
Herdr. in:
H. Id. [= II, 13, 1-95] in het voorwerk van den druk 1620 derzelfde Lucanus-vertaling.

3. Roomsche Historic Van L. Julius Florus ... Mitsgaders
de Thien Boecxkens van Eutropius ... Alles uyt de Fransche
in de Nederduytsche tale gebracht door ABRAHAM DE DECKER.
En na de Latijnsche exemplaren oversicn door J. DE DECKER.
T'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts ... [1664].
(24), 340 (Florus), (2), 222 (Eutropius) blz. I21110.

Gent, Brussel, Londen.
4. Hollants Mars-banquet ... handelende van den tweeden Punischen oorlog, dese der Nederlanders niet ongelijk. Verrijkt en ontleed
door ADDAX PHILALETHES ... Uit het Italiaens overgeset ... Door JOHANNES FIDELIS ... M.DC.LXXII.
(I4) b1dn 4t0. — FLOR. I 22, met vele inlasschingen.
Rott., Londen.

CVIII. Fronto.
Een aantal uittreksels uit de brieven, in : Opstellen ... door Dr. C.
13RAKMAN JZ. 1919 [zie AMMIANUS MARC. n. 2] ; blz. 52-70.

CIX. Gallus (Corn.).
1. Proeve eener vertaaling van het Pervigilium Veneris ... beneveils eene overzetting van het dichtstukje Lydia, door P. H. A. J.
STRICK VAN LINSCHOTEN ... 're Utrecht, bij G. T. van Paddenburg en
Zoon. 1805.
XVIII, 39 blz. 8vo. — Blz. 25-29: Lydia, Latiin en Nederl. verzen.
Gent.
2. Lydia, in : Proza en Pbezy [door Nic. BEETS] .. Haarlem. Erven
F. Bohn. 1840 ; blz. 167-168.
Herdr.: Verstrooide Ged. van NIC. BEETS. II, 1863 [zie CATULLUS, n 8, a] ; blz. 65-66.

CX. Hirtius.
Zie CAESAR, n. 1, 2, 3 en 5.
CXI. Horatius.'
I. Satyrae oft Sermones ... Nu eerst duer

CORNETTS VAN

(1) Lijsten van Nederl. Horatius-vertalin gen vindt men, behalve in
aigemeene werken (zie lnleiding), ook in de volgende : Catalogus edi-
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GHISTELE in onser duytscher talen Rhetorijckelyck ouerghesedt Thantwerpen, By Ameet Tauernier M.D.LXIX.
4to. - Het eerste boek der Satiren.
(4), 45, (2) bldn
Leuven, Gent, Londen.

Herdr.: Tot Leyden, By Christoffel Guyot .. Uoor Jan Jansz.
Oilers ... 1599.
128 blz. 8vo.
Brussel, Gent, Grietens, den Haag.
Lied-boeck DIERYCK VOLCKERTZOONS
2. Epod. 2 in verzen vert.
T'Amstelredam By Herme
KOORNHERTS : nu verbetert en verryckt
Janszoon ... [1575 ?] ; fol. A VIIv-A VIIIv.
Gent, Leiden.
Herdr.: a) Satyrae door VAN GHISTELE, 1599 [zie n. 1] ; blz
98-100.
b) achter: Recht Ghebruyck ... Door D. V. CORNHERT, 1610
[zie BOETIUS, n. 3, d].
c) Lied-boeck
KOORNHERTS ... 1616; blz. 14-16.
Amst.

d) Recht Ghebruyck Ende Misbruyck van tydlicke Have ...
t'Amstelredam, Voor Dirck Pietersz
[door COORNHERT]
L1620] blz. 26-28.
Gent, Brussel, Leuven II (a ex.), Nijmegen 1.
e-f) I. Deel Van DIERYCK VOLCKERTSZ COORNHERTS Wercken
1"Amsterdam, By Jacob Aertsz. Colom ... 1630; fol. 488 v. —
en : III. Deel van id., ibid., 1630, fol. CCCCCV v. vlg.
Antw., Gent.
3. Vert. van Od. II 14 in acht zesregelige strophen door JAN VAN
Hour geschreven in het *Album van Aelbrecht van Loo, in 1578. —
Gedrukt in : Verhandeling over den Nederlandschen versbouw door
Mr PRUDENS VAN DUYSE Eerste Deel. Te 's Gravenhage, bij M. Nijhoft. Te Gent, bij H. Hoste, 1854 ; blz. 38 (2 strofen) en id. Tweede
deel, ibid., 1854 ; blz. 252-253 (str. 3-8). — Id. met adres: Te 's Gravenhage, bij Martinus Nijhoff. 1854. — De Beweging, III e jaarg., 1907,
IIIe deel, blz. 38-39. — J. PRINSEN. De Nederlandsche Renaissancedichter Jan van Hout. Amsterdam, Maas & van Suchtelen. MCMVII;
blz. 182-184. — Bloemlezing uit Ned. Schrijvers ... door Dr. J. A. N.
KNUTTEL Deel I. Amsterdam, S. L. van Looy. 1914; blz. 8-9. —
Nederl. Letterkunde. Schrijvers en schrijfsters vO6r 1600, door L. LEOPOLD en W. PIK. J. B. Wolters, Groningen, den Haag, 1916 ; blz. 279.280. Letterkundig Leesboek ... door J. H. VAN DEN BoscH en Dr. C.
G. N. DE VOOYS, Eerste deel. Wolters, Groningen-den Haag, 1919;
blz. 182. -- D. DE GRooT, L. LEOPOLD en R. R. RYKENS ' Nederl. Letterk. door W. PIK en Dr. G. KALrP jr. Eerste deel. 12. dr. Groningenden I-faag, Wolters, 1923; blz. 55-56.
4. Od. II 10, II 18; Epod. 2, in verzen vertaald door A. V. M. in:
tionum Q. Horatti Fl. quae in Bibliotheca Jacobi Douglas ... Adservantur. Londini, M.DCC.XXXIX. — Bibliotheca Horatiana
[door D. NET_THAUS]. Lipsiae apvd Wilhelmvm Gottlob Sommervm.
MDCCLXXV. — Horatius en zijne uitgevers. Een bibliographisch
overzicht door Dr. H. RIEDEL. Niet in den handel. Leeuwarden, G. T.
N. Suringar, 1870. — de vertalingen der Satiren en der Oden en Epoden door VAN DER WEERD (zie n. 129 en 131). — Horatius' Lierdichten
... door A. GEEREBAERT, S. J. Leuven, Keurboekerij ; Amsterdam, van
Langenhuysen, 1910. — Alle zijn zeer onvolledig, de oudste het meest,
en vaak onnauwkeurig.
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Horatius Satyrae ... door C. V. GHISTELE, 1599 [zie n. 1]; blz. 100-100
5. Bauw-beers welleven [= Epod. 2 ; door H. Li. SPIEGIIEL ?] in:
Den Nederduytschen Helicon Gedruckt tot Alckmaer, by Iacob de
Meester Voor Passchier van Westbusch ... tot Haerlem, 1610; blz. 233238.
Gent.
Herdr.: a) de grootste helft, in: Bloemlezing ... door KNUTTEL, I, 1914 [zie n. 3]; blz. 48-50.
b) geheel, in : Uit e den Nederduytschen Helicon » (1610) ...
door Dr. C. G. N. DE Voovs en Dr. P. VALKHOFT. By J. B. Wolters' U. M. Groningen-den Haag, 1920; blz. 25-30.
6. Vert. in verzen van een groot aantal brokstukjes nit Hor. in;
luinti Horatii Flacci emblemata. Imaginibus in aes incisis, Notisq,
illustrata. Studio OTHONIS V,ENI
Antverpiae, Prostant apud Philippum Lisaert
M.DC.XII.
Antw.
7. Od. I 23, II 10, II 2 en 3 (ineengevoegd), II 16, I 9, in : Ovidii
Minne-Kvnst ... door JoH. VAN HEEMSKERK, 1622 [zie OVIDIUS n. 9].
Herdr.: a) Id. in Minne-Kvnst, Minne-Baet ..., 1626 ; blz. 351353, 383-390, 402-404, 406-408.
b) Od. I 23 in: id. 1660 ; blz. 248-250.
c) de 6 oden in: Gedichten van C. VAN BAERLE ... 1829; biz.
195-196, 214-218, 224-229.
8. *« DE HEMELXER vertaalde Horatius Weldichtenkunst ».
(Leiddraad tot de gesch. der Ned. Letterk. door
Prof. L. G. VISSCHER [zie HOMERUS xo, el. Tweede
deel, blz. 135. — Vgl. TB WINKEL, Tijdschr. voor Ned.
Taal- en Letterk. XVIII, 1899, blz. 255).
9. Q. Horatius Flaccus Lierzangen En Dichtkunst In het
rijmeloos vertaelt Door J. v. VoNDEL. t'Amsterdam, By Luidewijck Spillebout MDCLIV.
(i6), 257 blz. I21310.
illus. Boll., Leuven, Gent Ac., Gent, Groningen.
* Epod. 2 overgedr. in : De 'I'oekomst. 28 e deel. Gent, 1884 ;
biz. 429-430.
10. Od. I 15, in: J. v. VONDELS Ondergang van Troje ... 1655 [zie
VERGiuus, n. 12,
; blz. (36).
11. Metrische vertaling van Od. II 10 en III 30 in de voorrede van:
CONRADI GODD2EI Nievwe Gedichten. Sonder rvm, naa de Griexe en
Latynse Dicht-maten ... Tot Harderwyk, By Joannes Toll ... MDCLVI.
Antw., Brussel.
12. Od. I 31 en 3, II 6 en 14, III 25, IV 7, in: J. DE DECKERS Gedichten, 1656 [zie AUSONIUS, n. 1] ; blz. 113-123.
Herdr.: a) J. DE DECKERS Rym-Oeffeningen, 1659 ; Derde
Boeck, blz. 131-140.
b) Id., 1702; Derde Boeck ; blz. 131-140.
c) Alle de Rym-oeffeningen van JEREnI tS DE DECKER ...
Tweede deel ... [1726] ; biz. 417-428.
d) II 14 in : FR. BASTIAANSE, Overzicht van de ontwikkeling
der Ned. Letterkunde. iie deel. Mij voor goede en goedk. lectuur, Amsterdam, 1922; blz. 191-192.
13. Epod. 2; Od. II 16, III 9 in : Gedichten van JACOB WESTERBAEN

- 773 ... In 's Gravenhage, By Anthony, Johannes ende Pieter Tongerloo
1657; blz. 485-491.

Gent, Leiden.
Herdr.: a) Het eerste deel der Gedicliten van JACOB WESTERBxEN ... In 's Gravenhage, By Johannes Tongerloo ... 1672; blz.
491-497.
Brussel (z ex.), Gent, Antw., den Haag,
Utrecht, Amst., Amst. Ale., Leiden (z ex.), Groningen, Haarlem, Rott., Londen.
b) Epod. 2 in : Bloemlezing uit de beste schriften der Ned.
dichters van de 13 d " tot en met de 18" eeuw ; door L. G. VISSCHER. II" deel. Breda, bij W. van Bergen en Comp. ... 1821;
biz:. 138-142.
14. Od. III 4, I 26 in : C. PuRsoNs Antwoorden der Griecksche
Vorsten, op tvvaelf van ()vidins Nazoos Treurbrieven der Blakende
Vorstinnen. Ter Goude, Gedruckt by Kornelis Dvvoort voor Jail Tielmans ... [1658] ; blz. 73-83.
Gent.
15. J. Epod. 2; Od. III 9, in : Ovidii \Vapen-twist van Ajax en Ulys17] ; blz. 24-29.
ses ... door HENRICK BRUNO ... 1659 [zie OvIDIUS,
Latiin en Nederl.

Epod. 2 lterdr. in II.
H. Epod. 2 en 16 ; Od. II 17, in: HEN R. BRuNets Mengel-Aloes .
1666 [zie ARRIANUS, IL 5] ; blz. 38-40 en 67-70.
16. Epod. 2; Od. I 10, II 10, III 9, IV 7, III 30 in: J. V. SOMERENS
Uyt-spanning der Vernuften ... 1660 (en 1686) [zie ANACREON, n. 3];
blz. 276-279, 290-296.
17. Od. IV 2 [door VoNDEL], in: Hollantsclie Parnas, of verscheide Gedichten ... Door T. V. DOMSELAAR verzamelt, Eerste deel. t'Amsterdam, By Jacob Lescailie ... 1660; bl:. 364-367.
Leiden.
18. Od. I 1 door C. Qui,snliRs, Lauwer-stryt Tusschen Catharina
Ouestiers, en Cornelia van der Veer .. t'Amsterdam, By Adriaen Ve1665 ; blz. 75-78.
nendael
Gent.
19. Sat. II 79-117 in : W. SLUITERS Buiten- Eensaem Huis- Sourer- en
\\ inter-Leven ... *[Delft], 1668.
den Haag (onvindbaar), Londen.
Volgens YVillein Sluyter van Eibergen ... door H. W. HEum
Eibergen, [1919], blz 38-44, zou Buitenleven, met als toegift de
fabel van de Landmuys en Stadsmuys reeds in 1660 verschenen
zijn; dit aelit ik mwaarschijnlijk. — Het dichtwerk werd zeer
dikwijls herdrukt: zie Dr. I). F. SCHEURLEER, Nederl. Liedboeken. 's Gravenh., 1917; blz. 69. Daarbij komt nog een druk Rotterdam [1861].
20. Od. III 3, achter: B. V. BERGHS Nederlaegli Van Turnus [zie
VERGILIUS, 11. 19].
21. Od. III 3 vv. 19-68, III 30, IV 3, achter in: Het achtste en
twaelfde Boek uvt P. Virgilius Eneas door CHR. PIFRSON, 1669 [zie
21].
VERGILIUS,
22. O. Horatius Flaccus Dichtkunst, Op onze tyden en zeden gepast ; ... Door A. Pl%LS. Te Amsterdam, By Jan Bouman ... 1677.
(8), 39 blz. 4to.
Brussel, Nijmegen J.
Te Amsterdam, B y Albert Magnus ... 1681.
Brussel, Gent (B. L. 5641 1 ). — Het ex. Gent
B. L. 8248 bevat beide titelbladen 1677 en 1681.

- 774 Herdr.: a) De Tweede druk ... Nil volentibus arduum. Te
Amsterdam, Gedrukt voor het Kunstgenootschap ... 1694.
(32), 62 blz. 8vo.
Brussel.
b) De Derde Druk ... id. ibid. 1705.
8vo.
(32), 64
Gent.
Titelititg.: De Vierde Druk ... id. ibid. 1707.
Gent, Leuven, Leuven J., Leiden,
Londen.
23. Epod. 3; Od. 1 22, 26, 4 en 21, II 11 door P. RABUS, en Od. I,
1, 3, 0, 19, 26, 30 en 31 door D. VAN HOOGSTRATEN, in: P. RABUS En
D. VAN HOOGSTRATENS Rijrnoeffeningen ... Tot Amsterdam, By Jan
Claesz ten Hoorn ... 1678 ; biz. 10-11, 35-42, 133-144.
Groningen.
24. 14 Od en en EPoden in : Gedichten, van J. ANTONIDES, VANDER
GOES. t'Amsterdam, By Jan Rieuwertsz., Pieter Arentsz., en Albert
Magnus ... 1685; biz. 284-302.
Leuven, Amst.
Herd r.: a) Tweeden druk. t'Amsterdam. By Nicolaas ten
Hoorn ... 1705; blz. 364-382.
Gent J.
b) Derde druk, ibid. 1714; biz.. 320 - 336.
Leiden.
c) Vierde druk. Te Rotterdam, By Arnold Willis .. 1730; biz.
456-472.
Leiden.

Titeittitgaven : a) Vyfde druk. Te Rotterdam, By Nikolaes Smithof
17S5.
Antw. J., Leiden (2 ex.).
13) Sesde druk. Te Amsterdam, By Salomon en Petrus
Schouten ... 1748 ; blz. 456-472.
Leuven J.
d) Met ... aanteekeningen van Mr WILLEm BILDERDIJK. Tweede deel. Te Leyden, bij L. Herdingh ell zoon, MDCCCXXVII;
blz. 124-140.
25. ELISABETH KOOLAART vertaalde in 1689 : Od. IV 7, voor het
eerst Mtg. in: Museum ... [zie AESCHINES]. Tweede deel MDCCCXIII ;
blz. 169-170.
26. Od. II 16, in : Gemengelde Parnas-loof ... [door JANUS MoNTANus, gesegt VAN BERGEN]. Eerste deel. Te Amsterdam, By Willem de
Coup ... 1693; b1z. 261-263.
den Haag.
Herdr.: Id. De Twede Druk
Te Amsterdam, By Johannes
van Leeuwen, en Compagnie, 1716 ; blz. 261-263.
Gent, Leiden.
27. Od. 1 2, 7, 8, 9, 11, 19, 23 en 30, II 9; Epod. 1,3, in: D. VAN
HOOGSTRATENS Gedichten 1696 (en 1697) [zie CEBES, n. 6] ; blz. 324-335.
Dc verfaling van Od. I 59 en 3o verschilt geheel van die onder
lir. 23.

28. Od. I 4, 9, 11, 14, 15 en 31, II 16 en 18, III 16, in: Het elfde
Schimpdicht van juvenalis ..., door P. NuvTs, 1698 [zie JUVENALIS,

Is. 14] ; blz. 13-29.

29. Od. I 22, II 3 en 10, in : Heidensche grootmoedigheden. Door
KORN : BOON. Te Rotterdam, By Pieter wander Veer ... 1699; blz. 71-73.
Haarlem.
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Herdr.: Den tweeden druk ... ;bid. 1704 ;
Brussel, Leiden.
30. Od. I 3 en 4, II 2, 3, 6, 10 en 14 ; IV 7 ; Epod. 2, in: De LeerVAmsterdam, By Jacob van Royen ; blz. 53-67,
meester der Zeden
102-106.
Amst. Leiden.

Deze druk schijnt de eerste to zijn. Ben tweeden en derden heb
ik niet kunnen vinden. Misschien hebben zij niet bestaan en werd,
toen men De Leermeester met 's Menschen leven vereenigde [zie
AUSONIUS, n. I, f] , het geheele conglomeraat naar het tweede deel
De vierde Druk geheeten.
Herdr.: a) Id. De vierde Druk [zie AUSONIUS, n. 1, f] ; blz.

53-67, 102-106.
b) Id. 5e drulz, 1750; blz. 55-67, 116-119.
c) Id. 6, dr. 1781; blz. 55-68; 120-123.
31. Od. IV 0, I 21; Carm. Saec., in : De Eeuw-spelen ... door FL.
DE BRUIN, 1703 [zie Zosimus]; blz. 88-98.
32. Het l ye gezang uit het Hide Bock van Q: Horatins Flaccus,
_,aar onze tyden geschikt en uitgebreit door JAcoB ZEEUS. Te Rotterdam, By Arnold Willis ... 1712.
(8) , 26 blz. 8vo.

Leiden.
Herdr.: a) Overgebleve Gedichten van JACOB ZEEUS. ibid.
1726; blz. 83-113.
Brussel, Nijmegen J.
b) Bloemlezing uit de Ned. Dichters der achttiende eeuw
door Dr. J. VAN VI,OTF,N. Arnhem, Is. An. Nijhoff en zoon. 1871;
blz. 109-121.
33. Od. I 12, IV 14 in : LUKAS SCHERMERS Poezy, 1712 [zie HOMF,RUS, n. 10, a] ; blz. 310-312, 427-429.
Herdr. Id. 1725 (1730 en 1743) ; blz. 310-312, 449-451.
34. Od. III 30, in : Verzameling van uitgelezene keurstoffen VAmsterdam, By Johannes Oosterwyk en Hendrik vande Gaete ... 1713; blz.
197.
Brussel.
35. Od. I 1-6, achter: De treurende 'Teems hersteld ... [door J.
VAN HovEN]. Te Amsterdam, By Hendrik vande Gaete ... 1714, blz. 2331
Gent Ac., Haarlem.
Herdr.: J. VAN HOVENS Leedige Uuren. In 's Gravenhage,
By Pieter van der Burg ... 1720; blz. 45-59.
Haarlem, den Haag.
Titeluitg.: Id. In 's Gravenhage, Gedrukt by Nicolaes
1728.
Pieter Blommendal
den Haag.
36. Od. II 3, III 9 en 21, IV 3 in : Mengelpoezv ... [door A. HOPPESTEIN]. Te Leiden, By Johan Arnold Langerak. MbCCXVIII; blz. 155164.
Gent, Antw.

37. Od. III 9, in : Gedichten van Jo . -N DE IliEs . Te Rotterdam, By
757-758.
Maarten van Loon. AIDCCXX ;
Leiden, Londen.

Titeluitg.: hi. Te Deli, B y Reinier Boitet, MDCCXXIV.
Katwijk, Londen.

38. Od. III 1, I 11 in : J. PLUIMERS Gedichten. Tweede deel. Te
Leiden, By de Janssoons wander Aa .. 1723 ; biz. 194-196.
Katwigh.
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39. Od. I 22 in : Gedichten ... van M' WILLF.m DIN ELGER. 'I"Amsteldam, By Willem Barents ... 1726 ; blz. 61-63.
Brussel.

40. Hekeldichten en Brieven van O. Horatius Flaccus ...
in Nederduitsch Ondicht overgebragt door B. 1-ImmgeopER.
Amsterdam, By Willem Barents ... 1726.

r

LII, 210 blz. 4to. — Alle Satiren en Brieven, behalve Ars Poet.

Leuven, Brussel.
Bevat bovendien, blz. 179-188 een vertaling in verzen van
Sat. I, 1, herdrukt in n. 41 II.
41. I. Epist. I 1 door B. HUVDECOPER, in : Nieuwe Verzameling van
mengeldichten, 1727 [zie BION, 11. 1] ; blz. 193-199.
Ilerdr. in:
II. Hekeldichten Brieven en Dichtkunst van Q. Horatius

Flaccus In Nederduitsche vaarzen overgebragt door B. HUYBy d'Erven J. Ratelband en Compagnie, en liermanus I_Titwerf, 1737.
(20), 292, (1) blz. 4to; titelplaat en portret.

DECOPER. t'Amsterdam,

Antw. J., Brussel G., Katwijk, Nijmegen J.
Uittreksels in: De Levens der Latynsche Poeten ... door LuKWYK CRUSIUS ... Uit het Engelsch en Latyn vertaald door P.
U CLERCQ. Te Amsterdam, By Arent van Huissteen, En Rotterdam, By Coenraet Lubeek ... 1745 ; Inleiding en blz. 151 vlg.
Brussel G.
Titel van den eersten druk van het Engelsche boek : The
Lives of the Roman Poets. Containing a critical and historical
account of them and their writings... by LEwis CRUSIUS.
2 dln. London, 5733.
42. Epod. 2 vv. 1-28 metrisch vertaald in : G. 0. Rum Belga Graecissans, 1730 [zie HOMERUS, n. 13] ; blz. 560-561.
43. Epist I 4 en 10, Od. I 4, 11 en 32, II 3, III 9, IV 3 en 13 [door
A. P. S.] in: Proeve van Dichtoeffening, 1731 [zie ANACREON, 111. 6] ;.
blz. 117-120, 317-325, 327.

44. Epod. 2, in: Godgeleerde ... Vermakelykheden [zie ARISTOTELES, n. 2] Zestiende Stukje ... 1736 ; blz. 711-714.
Antw. J.

45. Od. I 23 en 11, II 10 in : ,KORNELIS ELZEVIER ' S Lierzangen en
Toezangen. Te Gouda, By de Wed : J. vander Kloes ... 1737 ; blz. 6-7,
14-15, 50-51.
Leiden.

46. Od. III 1 door J. T. LA FARGUE, in: Verzameling Van Gedichten
Van ... W. VAN HAREN, 1742 [zie POLYBIUS, 11. 2, b] ; blz. 52-54.

47. Od. II 6 en cen aantal fraigmenten nit de Oden in proza vert.
in : De Levens der Lat. Poeten ... door P. LE CLERCQ ... 1745 [zie n. 41,
II] ; blz. 151 vlg.

48. Od. I 3, IV 7; Epod. 2, in : Gedichten van JOHAN MOORMAN.
Te Middelburg, By Leenderd Bakker, 1745; blz. 305-308, 310-318.
Leuven.

49. Od. II 16 in : Nagelaate Poezy, van GERARD MUYSER. Te Amsterdam, By Kornelis van Tongerlo, MDCCLX; blz. 77-81.
Brussel.

50. Od. I 1 door B., in : Dicht en Tooneel oeffeningen, door het
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Genootschap Sine labore
Eerste deel. Te Amsteldam, by Albrecht Borchers [1778] ; blz. 81-83.
Nijmegen I.

51. I. A. Horatius ad Torquatum, Ode VII. lib. IV, gevolgd in het
Nederduitsch door P. VAN WINTER N. S. Z. [1778].
(5) blz. 4to.

Latiju en Nederl. verzen.

Leiden.

De vertaling herdr. in B en, II.
B. 25 Oden en Epoden door P. v. W[INTER], in: Kl. Dichterl.
Handschriften [zie ANACREON, n. 13], 2e, 3e, 40 , 6e , 7e , 10e , 11 e, 12e
Sch ap ., MDCCLXXXIX-MDCCXCIX.
Herdr.: a) in II.
b) Kleine Dicht. Handschriften. Nieuwe uitg. Zesde deel
MDCCCXXVII ; blz. 252-299.
C. Vertaling van 32 oden en epoden, alle onderteekend V[AN]
WINTER] N. S. Z., vormende een bundeltje zonder titel noch omslag,
plat berust op de bibliotheek der Universiteit te Leiden (Port. 31).
Het bundeltje bestaat nit katernen van zeer ongelijken omvang,
Elie van een tot elf stukken bevatten. Hoe het tot stand gekomen
is, weet ik niet. De meeste der 32 stukken staan niet in Kleine
Dicht. Handschr., en overdrukken uit Horatius' Lierdichten 1804 zijn
het' evenmin. Missehien stuurde van Winter gedrukte proeven zijner
vertalingen aan vrienden rond, eer hij ze in zijn definitieve uitgaaf
van 1804 opnam; aan die gewoonte zou dan ook het onder A genoemde stuk zijn ontstaan te danken hebben.

Herdr. in H.
II. Horatius' Lierzangen. In nederduitsche dichtmaat gevolgd door PIETER VAN WINTER, 1\Tsz. Te Amsterdam, bij Pieter Johannes Uylenbroek, MDCCCIV.
XVI, 286, 68 blz. 8vo.
zijn niet vertaald.

Od. I 25, III io; Epod. 5, 8, 12 en 17

52. Od. II 10 en 15; Epod. 2; Epist. I 10, in: Poezy van P.
GA BANKER. II, 1782 [zie CLAUDIANUS, n. 2] blz. 55-56, 101-109.
53. Od. I 23 door E. ; I 22 en III 9 door J. C. v. A., in: Taal- Dichten Letterkundig Kabinet [zie ANACREON, n. 9]. Tweede deel
MDCCLXXXII; blz. 346. — Derde deel MDCCLXXXII; blz. 229230. — Vierde. deel
MDCCLXXXIII; blz. 212-213.
54. Od. II 3, in : Mengelwerk [zie ARRIANUS, n. 6]. IV. Stukje,
[door W. DE PERPONCHER] M.DCC.LXXXIII, blz. 165-166. —
0d. II 10 en 16; Epod. 2, ibid. VI. Stukje [door id.]. M.DCC.LXXXIV;
blz. 113-128.
Leiden, Maastricht

Gedichten van W. E. DE PERPONCHER
I. Deel.
Te Utrecht, By de Wed. j. van Schoonlioven, 1800; blz. 193-207.
Heldr.:

a)

Utrecht.

b) Id. Tweede uitgave ...

1808; blz. 313-321.

Amst.

55. Epod. 2, in: Poetisch Mengelwerk; door, Mr. RIIIJNVIS FEITH,
Te Amsteldam, by J. B. Elwe. MDCCLXXXVIII; blz. 259-265.
56. Od. III 23, IT 6, I 31 ; Epod. 1; Od. 1 34 en eenige fragmenten,
in proza vertaald, in : Quintus Horatius Flaccus; door R. v. OMMEREN
Te Amsterdam Bij P. D. Hengst. MDCCLXXXIX.
Brussel.

57. Od. II 10, IV 7 vv. 1-20, IV 12, II 14, II 3, III 1, II 2 door

- 778 BILDERDIJK in : Kl. Dicht. Handschriften [zie ANACREON, n. 13], 20, 4e
5e, 6e, 7e, 8e Schak. MDCCLXXXIX-MDCCXCV.
Herdr.: 'a) Verspreide Gedichten van Mr W m BILDERDIJK.
Eerste deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX;
biz. 101-103, 110-126.
b) in: Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe uitg., I' D. 1823; blz.
304-308, 172-173, 186-187, 137-138; en Vie D., 1827; blz. 379-380.
c) II 10 in: Bilderdijk. Bloemlezing ... door Dr. J. NiAN DER
VALK Deel I. Rotterdam, Drukk. Libertas, 1921; blz. 181-182.
59. Od. II 6 en 10 [door M. C. VAN HALL] in : Bydragen, ter bedam, by Pieter Johannes tiylenbroek. MDCCXCIII; biz. 193-194.
Nijmegen J.
59. Od. II 6 en 10, [door M. C. VAN HALL] in : Bydragen, ter bevordering der schoone kunsten en Nxetenschappen, uitgegeven door
Mr. RHYNVIS FEITH en JACOBUS KANTELAAR. Tweede stuk. Te Amsterdam, bij Johannes Allart, MDCCXCIV ; blz. 402-403, en : Id., Derde
stuk, ibid. MDCCXCVI; blz. 551.
Herdr.: a) ()d. II 6 in : M. Val. Messala Corvinus door M.
C. VAN HALL. H e deel, 1820 [zie n. 72] ; blz. 143-144.
b) Beide stukjes in.- Bijdragen.. ... door FEITH en KANTELAAR
[2e druk]. Eerste deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior,
MDCCCXXV ; biz. 241i-248. — Tweede deel, ibid., MDCCCXXV;
blz. 262.
c) II 10 in: ,redichten van Mr M. C. VAN BALL ... Derde Verzameling. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon.
MDCCCXXXIX ; biz. 137-138.
d) Beide stukjes in: Navolgingen uit oude Latijnsche dichters, door Mr. M. C. VAN HALL. Buiten den handel, z. adres
[1855] ; blz. 97-98, 145-146.
Nijmegen J., Amst. I., Leiden.
60. Od. I 30, III 9, II 4 door G. OuTHuvs, in: Kl. Dicht. Handschriften [zie ANACREON, n. 13], Agtste Schak ... MDCCXCV; biz. 80,
123-128.
Herdr.: al Jeugdige Gedichten van G. OUTHMJS. Te Franeker,
Bid Treke J. Tuinstra. MDCCCXX, biz. 63-71. — Hierin bovendien, biz. 37-38: Od. I 11.
b) Kl
Dicht. Handschr.
Nieuwe uitg.
Vierde deel.
MDCCCXXIV, biz. 283-284, 262-263, 275-276.
61. Epist. I 2 door A. S., in : Vaderl. Bibl. ... [zie THEOCRITUS, n.
14]. Agtste deels tweede stuk ... MDCCXCVI ; biz. 211-214.
62. Epod. 16 door Toys. WooRDHouDER, in : I,:.1. Dicht. Handschriften [zie ANACREON, n. 13], Veertiende Schak. MDCCCI, blz. 56-58.
Hercir.: Id. Nieuwe uitg. Zesde deel. MDCCCXXVII ; biz.
247-249.
63. Od. II 3 en 18 ; I 4, II 16, IV 10; Epod. 2; Od. I 22, III 9 en
30, door P. DE GRIENT DRIEUX, ibid. 18e-20e Schak., MDCCCVI-

MDCCCIX.
Herdr.: Id. Nieuwe uitg. Derde deel. MDCCCXXIII, biz. 3648.
64. Od. I 31, II 10, 16 en 18; Epod. 2 en een aantal soms vrij aanzientijke fragmenten nit Od., Sat. en Epist. in proza vert. in de vier
deelen van : Zedekundige Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN,
1807-1810 [zie CICERO, n. 19].
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65. Tien Lierzangen van Horatius ... in dezelfde voetmaat overgebragt door P. H. A. J. STRICK VAN & TOT LINSCHOTEN Te Amsteldam, bij Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCCVIII.
(8), 35, (3) blz. 4to. — Od. r 9, II ell 13; II 3, 6 en io; III
9 en 13; IV 7; Epod. 4.

Leiden.

Herdr.: Od. II 3 en 10 in: Neerlands Letterk. door DE KEYSER. Tweede stuk. Poezie, 1873 [zie THUCYD. n. 3] ; blz. 230.
Titeluitg.: 1877 en 1880.
66. Proeven van Lierzangen van Horatius, in dezelfde Latijnsche
maat overgezet door Mr. G. DORN SEMEN, in: Bibl. van oude Letterk. Eerste deel. Te Amsterdam, bij Jan ten Brink, Gz. MDCCCVIII ;
blz. 609-630.
Od. I 4 en

21, II i8, IV z;

Epod.

2,

3 en 7.

67. Od. I 24, II 15, in: C. C. Plinius Secundus, door M. C. VAN
1809 (en 1819) [zie PLINIUS MIN., n. 2] ; blz. 11-12, 38.
II 15 herclr. in : Gedichten van M. C. VAN HALL. 3° verzam.
1839 [zie n. 59, c] ; blz. 135-136 ; — en in Navolgingen, 1855 ;
blz. 38.
68. Od. III 29 vv. 29-64 ; Epod. 2 ; Od. IV 2 vv. 1-32, in: Winterbloemen van Mr. 'W. BILDERDIJK. Eerste deel. Te Haarlem, By Francois Bohn. 1811 ; blz. 66-73, 115-116. — Epod. 13 ibid. Tweede deel,
ibid. 1811; blz. 64-65.
Epod. 2 opgenomen in : Bloemlezing uit de Ned. dichters der
19 e eeuw ... door J. VAN VLoTEN. I ... Deventer A. ter Gunne,
1861 ; blz. 14-15. — Id. 2, dr. ibid. 1867 ; biz. 15-16. — Id. 3e dr.
Zwolle, Tjeenk Willink [1872] ; blz. 15-16.
69. Od. 11 3, in : Vaderlandsch Magazijn [zie ISOCRATES, n. 5], VijfMDCCCXII ; blz. 153-154.
de deel, eerste stuk
70. Od. III 1 door B. R. VAN DER MEULEN, in : Dichtoefeningen van
het genootschap onder de zinspreuk : Kunstliefde spaart geen vlyt.
Eerste deel. .Jedrukt in Den Haag, by G. Vosmaer ... 1813 ; blz. 94-96.
71. 1. Od. I 1-9 [door H.. G. oosru.thIjK], in: Mnemosyne ... V.
Stalk. Te Dordrecht ... 1818; blz. 285-306.

Herdr. in:

• II. Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in nederduitsche
verzen gebragt door H. G. OOSTERDIJK Te Haarlem, bij de
Wed. A. Loosjcs Pz. MDCCCXIX.
XXIV, zoo blz. 8vo. - Oden behalve I 25; 1 3 Epoden; Eeuwdicht.

72. Od. III 4 vv. 9-25, III 18, II 1 (gedeeltclijk) ; Epod. 9; Od.
I 37 ; Epist, I 4 ; Carm. saec., in : M. Valerius Messala Corvinus
door Mr M. C. VAN HALL ... Eerste deel. Te Amsterdam, bij Johannes
van der Hey. MDCCCXX. — Tweede deel, ibid. MDCCCXX.
Herdr.: Navolgingen ... 1855 [zie n. 59, d].
73. Od. III 9, door J. F. WILLEms, in: Bundel, uitgegeven door de
Iron. Maatschappij van vaderlandsche Taal- en Letterkunde, to Brugge ... voor het jaar 1821 ... Te Brugge, By Bogaert-Verhaeghe ; biz. 8990.

Herdr.: a) Nalatenschap van J. F. WILLEMs .. 1856 [zie
TuLLus, n. 4]; blz. 105-106.
b) Keus uit de Dicht- en Prozawerken van JAN FRANS WILLI:AN, verzameld door MAX ROOSES. Eerste deel .. Gent ... Willem Rogghe, 1873 ; blz. 84-85.

— 780 —
74. Od. II 16, 115, III 24, in : Sprokkelingen door Mr WILLEM BILDERDIJK. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior. 1821; biz. 101-107,
109-114.

75. Od. II 9, I 12, III 16 en 10 door P. CAMPER, in : Letterkundig
Magazijn [zie PINDARUS n. 5]. Voor ... 1822. Tweede stuk, blz, 367368. — Voor ... 1823. Tweede stuk ; blz. 90-92. — Voor .., 1824, Tweede
.stuk ; blz. 278-280.
76. Od. III 4 en 27 vv. 25-76 in : Krekelzangen van Mr WILLEM BD,DERDIJK. Derde deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior, 1823;
biz. 143-149, 163-169.
III 4 herd r. in : BILDERDIJK, Bloemlezing door J. VAN DER
VALK, I, 1921 [zie n. 57, c] ; blz. 205-209.
77. Od. II 3 en 6, in : Gedichten van Mr JAN TEN BRINK ... Te Amsterdam, bij ten Brink & de Vries. MDCCCXXIII; blz. 66-69.
Herdr.: Lessen van Wijsheid ... 1855 [zie CLAUDIANUS, n. 8,
1)], blz. 40.
78. Od. I 12, vv. 1-12; I 35, vv. 1-28; Epist. I 2; I 6 en I 19, vv.
1-16, in • Rotsgalmen van M r WILLEm BILDERDIJK. Eerste deel. Te Leyden, by L. Ilerdingh & Zoon. MDCCCXXIV; biz. 1, 110-111; Tweede
deel,
,MDCCCXXIV; blz. 1-14.
79. Od. In 9 in : Algemeen letterlievend Maandschrift. Achtsten
Deels tweede Afdeeling. 'Fe Amsterdam ... 1824; blz. 437-438.
80. Od. II 10 en III 23 ; III 9 en 21, door V. W., in : Letterkundig
Magazijn [zie PINDARUS, n. 5] Voor ... 1824. Tweede stuk blz
369-372; Voor ... 1825. Tweede stuk ...; blz. 179-183.
81. Od. III 29, in: Gedichten van Mr. A. F. Swa g . Te Middelburg,
bij de Gebroeders Abrahams, 1825; blz. 183-187.
82. Od. IV 2, door TH. VAN Loo,
Bundel
[zie n. 73] voor het
jaar 1825 en 1826. Te Brugge ... Bogaert-Dumortier; biz. 78-81.
83. Od. IV 6 vv. 1-20; Epist. 1 16 vv. 17 vlg. in: Navonkeling van
Mr WILLEm 1311.nERD-uK. Eerste deel. Te Leyden, Dv L. Herdingh en
Zoon. MDCCCXN VI; blz. 95-96, 119-122.
84. Les Poesies d'Horace, Traduites litteralement en francais et en.
liollandais ... par VICTOR DE BONTRIDDER, age de 14 ans
Livraison. A Liege, Chez F. De Boubers ... 1826. — 2e livraison, ibid ... 1826.
8vo. i'• 64 blz.: 32 oden uit het P boek; op 2 kolommen,
Fransch en Nederl. proza. — 2 . livr., 84 blz.: het P Boek der
Satiren; op 2 kolommen, Fr. en Ned. proza; blz. 69-84: proza-vert.
der Ars poet. in 't Fransch alleen.
Troisieme et derniere livraison
bevat Been Nederl. meet..

85. Brieven van Q. Horatius Flaccus ... Door M. S. PoLAK.
Amsterdam, bij S. de Grebber, 1827.

're

vert.ATI,

317 biz. 8vo.

Alle brieven, behalve de Ars poet., in proza

86. Od. II 18, IV 9, II 16, in: Gedichten van M. C. VAN HALL. ...
Tweede verzameling. Te Amsterdam, bij Johannes vander Hev en
Zoon en ten Brink & de Vries. MDCCCXXIX; blz. 61-64, 75-78, 103105.
Herd r.: Navolgingen ... 1855 [zie n. 59, d] ; blz. 149-152, 6669, 93-96.

87. Od. II 3 in : Mengeling van ... dichtstukken door J. F. VAN
GOETHrm .. to Haarlem By de Erven Francois Bohn 1830 ; biz. 88-90.
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88. Od. II 16 door S. B, in : I)e Fakkel ... 7e Jaargang. Te Rotterdam ... 1831; blz. 375-376.
89. Od. I 15, III 13, I 9 ; Epod. 7, in : Anacreontische Zangen, door
W. R. VAN HOEVELI„ 1823 [zie ANACREON, 21. 18]; blz. 41-44, 46, 55.
90. Od. I 15 door P. \I NN DUVSE, in: Nederduitsche Letteroefeningen. Gent, By Snoeck-I)ucaju en Zoon ... 1834; blz. 191-193.
Gcheel omgewerht in: Nag. Ged. VIII [zie n. 106], blz. 34-36.
91. Od. I 4, III 9, II 3, III 13 door W. HECKER, in: Dichterlijk
Mengelwerk, 1836 [zie ANTH0L. CR. n. 5] ; blz. 5-9.
Verzameling van Jubel92. Od. IV 3, II 20, door T. VAN Loo,
dichten en Gezangen, opgedraegen aen Franciscus Canneel ... den
28 February 1836, benevens nog eenige kleyne Dichtstakjes ... Brugge,
... Van de Casteele-Werbrouck ; biz. 45, 47.
Gent f.

93. Od. I 1 door P. P. ROORDA VAN EYSINGA, Algemeen letterlievend Maandschrift. Twintigste deel. Mengelwerk. Te Amsterdam ...
1836; blz. 262.
94. Od. II 14 door K. S. ADAMA VAN SCHELTEMA, in : Ochtend-Schemering. Jongste Mengelingen [zie ANACREON, n. 21, I, A], 1838; blz.
108-109.
95. Epist. I 20 door B. PH. DE KANTER, in : Morgenrood. Mengelingen ... [zie EURIPIDES, n. 14], 1839; blz. 190-192.
96. Epod. 2. Naar het oud-i,riesch van Jr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA, door Mr. A. VAN HALATAEL Jr., in : I)e Vrije Fries ... Eerste deel.
Te Leeuwarden ... 1839;
299-301.
97. Sat. I 1 vv. 1-42, in: Out fit, Maecenas ? ... door Mr A. W. ENTe Groningen, bij W. van Boekeren. 1839; blz. 1 vig.
98. Od. I 23 en Eetiwzang, in: Vertaalde Poezy door J. J. L. TEN
KATE. to 's Gravenhage, bij K. Fuhri, 1839; blz. 163-164 en 189-193.
99. Od. III 9, in: Studenten Almanak 1840. Leyden ... ; blz. 178-179.
100. Od. IV 5 door B. PH. DE KANTER, in : Morgenrood. Nieuwe
Mengelingen ... 1840 [zie EURIPIDES, n. 14] blz. 27-28.
101. Sat. I 6 in proza vert. door J: D. [= J. B. DAVID], in: De
Middelaer
Tweede Jaergang. 1841-1842. Te Leuven ; blz. 89-93.
102. 1. A. Od. I 20 door J. M. DAUTZENBERG, in: De Broederhand
Brussel ... 1845; blz. 481; Od. I 1, 20 (herdrukt) en 23; III 9 door id.;
Mid., 1846 ; b.z. 356-359.
•
Herd r. : a) III 9 in : Gedichten van I)AUTZENBERG, 1850 [zie
en in: J. M. Dautzenberg, Bloemlezing
In, blz. 194-195 ;
door A. SVETWEN. Brussel, Vlaamsclie Boekhandel, 1908; blz. 59
60.
b) I 1, in: Beknopte Prosodia der nederduitsche Tael door
J. M. DAUTZENBERG. Antwerpen ... Hendrik Peeters ... 1851; blz
29-30; — Nederduitsche Tael- en Letterkundige lessen ... door
E VAN DRIESSCHE ... Brussel, F. Claassen ... Amsterdam, H. J.
van Kesteren ... 1860 ; blz. 473-474. — Bloemlezing nit Ned.
Dichters door Pot, DE MONT. Gent, Hoste, 1883 ; blz. 126.
B. Od. I 14 en 32, II 10, in : Gedichten van J. M. DAUTZENTIERG
Brussel ... G. Muquardt ... 1850; blz. 191-194.
Herdr.: Od. I 14 in : Bloemlezing ... door SAUWEN [zie A, a];
blz. 58-59.
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C. Od. I 5, 18 en 22, in: Bekn. Prosodia 1851 [zie A, b] ; blz. 24-25,
31-32.
Herdr.: Od. I 5 in : Verhandeling over den Ned. versbouw
door PR. VAN DUYSE, 2 e deel, 1854 [zie n. 3] ; blz. 149; — in:
Bloemlezing door POI, DE MONT [zie A, b] ; blz. 127.
Alles lierdrukt in II.
II. Horatius' Oden metrisch vertaald door J.-M. DAUTZENBJRG
Brussel, Drukkerij Weduwe Monnom ... 1923.
V, 86 blz. 8vo. - Vert. van boek I, geheel; II, 1-12 en begin
van 13; III, 8, 9, II, 20 en 3o; IV, - I I is viermaal, 1 2,
9, 26, 30, 37 en 38 zijn tweemaal vertaald.

103. Od. II 14, I 21 door B. PH. DE KANTER, in : Mengelingen van
het letterkumng genootschap : Oefening kweekt kennis. Voor 1847 en
1848. Poezij. 's Gravenhage Gebroeders Giunta d'Albani, 1849 ; blz.
45-46, 67.
104. Od. I 4, II 10 en 14, in: Vrolijkheid. Poezij door Mr PRUDENS
VAN DUYSE. Leeuwarden, V. Meursinge. 1853; blz. 18, 142-143, 177-178.
105. Elf sticks en een pear fragmenten in: Navolgingen ... door M.
C. VAN HAIL, 1855 [zie n. 59, d].
Vert. van Od. III 1 overgedr. in: Astrea ... Utrecht, 5e jaarg.,
1855-56 ; blz. 191. — Vert. van Od. III 23 en 16 vv. 16 vlg. in:
Lessen van Wijsheid door W. STAATS EVERS, 1857 [zie CLAUDIANUS, n. 8, b] ; blz. 9-10, 23-24.
106. Twaalf ()den (waaronder I 15 tweemaal vertaald) en Od. III
27 vv. 29-76 ; Epod. 6 en ,7 ; Sat. I 1, vv. 1-65 ; Ars poet. 1-105, in:
PR. VAN DUYSE ' S Nagelaten Gedichten, VIII e d. 1884 [zie ANACREON,
n. 26 ; blz. 31-69.
107. Epist. I 20, door B. PH. DE KANTER, in: Vergeet mij niet.
Muzen-A1manak- voor 1860. Amsterdam ... ; blz. 151-154.
108.
A. Od. III 9 door FRANS DE CORT, in : De Vlaemsche School
35-36.
Zevende Jaergang. Antwerpen .. 1861 ;
Herdr.: Liederen. van FRANS DE CORT. Groningen, J. B. Wolters ; Antwerpen, J. W. Marchand en Ci e . 1868 ; blz. 168-169.
II.

—eni

Jaargang
B. Epist. I 1 door FRANS DE CORT, in : De Toekomst
1873. Antwerpen
; blz. 192-195.
Id. in: De Vlaemsche School ... 1873. Antwerpen ... ; blz. 117119. — en in II.
C. Od. II 16, door FRANS DE CORT, in: De Nederlandsche Spectator, 18;5; blz. 415.
208. — en in II.
Herdr. in : De Toekomst. Gent ... 1876 ;
D. Od. III 7 door FRANS DE CORT, in: Euphonia, l e Jaargang, nr 8
'20 Mei 1876) ; blz. 4. — Herdr. in II.
II. 14 sticks uit Od. en Epist. in: FRANS DE CORP. Liederen en Gedichten ... Brussel, ... Weduwe Monnom .. 1912 ; blz. 657-691.
109. Bekorte proza-vert. van Sat. I 6 vv. 110-129, II 6 vv. 1-62;
Epist. I 15 vv. 1-25 en andere fragrnenten, in: Q. Horatius Flaccus
Door S. KARSTEN. Utrecht, Kemink en Zoon. 1861 ; biz. 97 vlg.
110. Od. I 4 vv. 13-20 in verzen en Epist. I 6 in proza door Dr D.
TERPSTRA, in : Bijdragen tot de kennis der Nederl. Gymnasien voor
1862-1863
Zutfen ... 1863; biz. 174, 186-189.
111. De eerste ode Horatii door GuiDo GitzELLE, in : Lettervruchten

- 783 van het 'Tel- en Letterlievend Studenten-Genootschap onder de 'Linspreuk • Met Tyd en Vlyt ... Leuven ... Vanlinthout en Ci e . 1863; blz.
105-106.
Herdr.: a) in : De Vlaamsche Vlagge ... 1875. 3 e Afievering
'Fe Brugge, ter drukkerij van Modest I)elplace ; blz. 28-29.
St. Lodewijks-college to Brugge.

b) Id. Eerste en tweede jaar. 1875-1876 ... Tweede druk. By
Modest Delplace ... Brugge ; blz. 67.
c) GUIDO GuELLE. Liederen Eerdichten et reliqua. Leuven bij
Karel Fontevn Rousselaere bij Julius De Meester ... 1880;
blz. 57-58.
112. Brief ... over de Dichtkunst ... door [J. H. J.] v[AN] W[AGENINGEN] ... Utrecht, J. 0. Broese, 1866.
50 blz. gr. 8vo.
113. Epod. 2, in : Letterloover. Gedichten door M r J. F. A. LEESBERG. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 1876 ; blz. 188-190.
Herenthals
114. Od. I 15 door EM. WOLF'S, in: Onze Dageraad
V. J . Du Moulin. 1876; blz. 107-108.
115. Od. II 3 door A. H. BROENS, in : De Nederlandsche Spectator,
1877; biz. 119.
116. Od. I 1 door W., in : Euphonia .. 2 e jrg. Arnhem ... 1877;
blz. 284.
117. Od. IV 7 door E. G. M., in: Utrechtsche Studenten-Almanak
voor .. 1878. Utrecht ... 1877; blz. 77-78.
118-119. Od. III 30 door J. R. STEINMETZ, en id. door J. R. A. ENGELENKRG, in: De Nederl. S pectator, 1879; blz. 213-214.
120. Od. II 10 [door ?] en I 24 [door H.] in : Almanak van het Leid,
sche studentencorps voor 1883. Leiden; Mengelwerk, blz. 4-5; id. voor
1885, ibid., Mengelwerk, blz. 17-18.
121. Od. I 37 en III 9 door L. A. J. BURGERSDUK, in: De Nederl.
Spectator, 1884; blz. 23.
r. in : al De Werken van WILLIAM SHAKESPEARE,
Od. I 37 herd
vertaald door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK. Negende deel ... Leiden,
E. J. Brill, 1887; blz. 523-524.
b) in : Beatus ille, door J. J. HARTMAN, 1913 [zie n. 133] ; blz.
64-65.
C) in: Id. 2e druk, 1921; blz. 65-66.
122. Sat. I 1, nietrisch vert. in: Gedichten door Mr. C. VOSMAER.
Leiden, A. W. Sijthoff [1887]; blz. 52-56.
123. I. Od. IV 7 door Dr. H. C. MULLER, in : Nederland, 1887, Tweede deel ; blz. 103-104. - Herdr. in II.
II. Od. III 30, I 22, III 9, IV 3, I 23, IV 7, in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MULLER. Utrecht, P. den Boer. 1908 ; blz. 82-87.
124. 12 oden door G. JONCKBLOET S. J. in: De Katholiek, 96e deel,
1889 ; blz. 379-384 ; - 97 e deel, 1890 ; blz. 328-336 ; - 98' deel, 1890;
blz. 253-258.
125. Epod. 2, in: Liefde's Dageraad, door EDW. B. KOSTER, 1890
[zie EURIPIDES, n. 22, a] ; blz. 88-90.
Herdr.: a) Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER 1903 (en 1917)
[zie ANTHOL. GR. n. 6] ; blz. 402-404.
b) Ged. van EDW. B. KOSTER, 1907; blz. 235-237.

-

784 -

c) Oden vert. door VAN DER WEERD, 1907 [zie n. 131] ; biz.
202-204.
d) Nederduitsche Bloemlezing... door J. BoLs en J. MuYLDERMANS. Tweede deel. Zesde uitg. Mechelen ... Raym. Van Velsen
... 1914; Hz. 633-635. - Id. Zevende uitg., ibid. 1921; biz. 633635.
126. Sat. I 1, door J. B. KAN, in: Erasiniani Gyninasii Programma Litterarivin Roterodami Apud Went: & Birkhoff. MDCCCLXX
...QUI; biz. 45-48.
127. Sat. I 9 en Od. I 18 door J. B. K‘N, in: De Nederlandsche
Spectator, 1897; blz. 273; en 1898; blz. 289.
128. Carm. saec. ; Od. IV 7, II 10 door RAFA14, VERHULST, in : De
Vlaamsche Gids ... Antwerpen ... 1905 ; blz. 455-465.
Latijn en Nederl. verzen.

129. Horatius' Satiren in poza (sic) vertaald .. door Dr. W.
G. VAN DER \VEERD ... A. Versluys, Amsterdam, 1906.
XL 128 blz. 8vo.
130. Horatius' Brieven ill proza vertaald ... door id., ibid.,
1906.
(6), 131-267 blz. 8vo.

131. Horatius' Oden en Epoden in proza vertaald ... door
id., ibid., 1907.

Daarin ook blz. 77-78, 128-129, een metrische vert.
220 blz. 8vo.
van Od. II 3, III 9.
• 132. Od. I 32 Ell III 21 door ERSIFICATOR, in: Rostra Gymnasiorum. 4 e jrg., 1911-1912; biz. 51 en 71.

133. 31 sticks nit Od. Sat. en Br., en fragntenten van 3 andere
stukken, in: Beatus ille ... door J. J. HARTMAN ... Leiden, S. C. van
Doesburgh. 1913.
Herdr.: in : Id., tweede herziene drub, ibid., 1921.
134. Od. I 35, II 18 in : Nachtwaken. Gedichten van BALTHAZAR
VERHAGEN. H. Prakke, Nijmegen, [1913] ; blz. 49-52.
135. Od. Ie Boek door JAAP VAN GELDEREN, in: De Beweging. 12e jrg.
AIDMXVI. Eerste deel, blz. 40-53, 225-239 ; Tweede deel, biz. 132-143;
Derde deel, blz. 138-147. - Od. lie Bock door id. in: Groot-Nederland,
lozl, Amsterdam, I e deel, blz. 4-17, 51-58, 170-177, 261-266. - Od. III*
Boek, 1-6 door id., ibid. 1923, I, biz. 1-8, 174-182.
136. Sat. I 1 door J. J. HARTNRN, in proza vert. in : Vragen van
den dag ... XXXI. Amsterdam ... 1916 ; blz. 342-345.
Herdr.: a) in: Honderd jaar .. door J. J. HARTMAN, 1918 [zie
PLINIUS MIN. n. 7]; blz. 77-81.
b) In. id. 2e uitg., 1921.
137. Od. I 4, III 9 door GELLIE A. VAN EERDr, in : Onze Eeuw. 16'
jrg. Tweede deel. Haarlem ... [1916] ; biz. 413-414, 440-441.
138. Epist. II 3 vv. 220-250 door BALTII. VERHAGEN, in : Het Getij,
VI, 1921 [zie EURIPIDES, n. 28], blz. 3-4. - en in de afzonderlijke nitg` aa van De Cycloop blz. 5-6.
139. Od. I 3:5 door BALTH. VERHAGEN, in : Het Getij VI, 1921; blz.
245.
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140. Bpod. 5 en 17 gedeeltelijk in proza vert. in : De Magie ... door
59-61.
K. H. E. DE JONG, 1921 [zie EURIPIDES, 11. 30] ;
141. Od. 19 mctrisch vert. door LAWS, in: Rostra Gymnasior
XIVe jrg., 1921-22; blz. 37.
142. Od. II 3 metrisch vert. door NEGREn SYLowA, ibid. blz. 51.

CXII. Justinianus.
I. Institutiones Imperiales Instituten een gerechtich oorsprOck der keiserlijcke rechte. Van ... THOMAES MURNER
in dig duytsche tale ouer gheset [en in 't Nederl. door?]
bi mi Claes de Graue. [Aan het slot :] Int iaer
Thatwerpe
Os heeren als men screef Duisent CCCCC. en XX . op den.
XIITJ dach van Junius.
4to.
(2), CXV bldnLeuven
II, den Haag, Utrecht.
Herdr.: a) Thantwerpen bi mi Claes de Graue [Aan het
slot:] Int Jaer ons Heeren. M.CCCCC. en XXXiiij. op den.
XXiiij. dach van Nouember.
(2), C bldn 4to.
Amst. (defect), Leiden.
b) Thantwerpen ... By m i Symon Cock. [Aan het slot:] Int
iaer oils Heeren. M.CCCCC. en. XLiiij.
C.xc, (3) bldn 8vo.

Gent, den Haag.

c)

Thantwerpe ... By mi Symon Cock .. [aan het slot :] Int

iaer ons Heeren. M.CCCCC. ende XL v JJ.
clxxxix, (3 ) bldn 8vo.
Plantijn (A 2366 en A 3037; dit 2. ex. is
defect), Groningen.
d) In 's Graven-Haghe By Hillebrant Iacobsz, ... 1620.
250, (3) blz. 4t0.
Amst.
e) ... in 's Graven-Hage, By de Weduwe van wijlen Hilbrand
Iacobsz van Wouw ... 1648.
250, (3) blz. 8vo.

Amst. (1068 F 15).
Id. ;net adres: t'Amsterdam, By Ian van Hilten ... 1648.
Groningen.
f) ... In 's Gravenhage, By de Weduwe, ende Erfgenamen
van wijlen Hillebrandt Jacobsz. van Wm-1w ... 1648.
183, (3) blz. 4to. — Vermoedelijk een nadruk.
Amst. (436 G 24 3 ), den Haag.
2. ' 11.. a SCHJM;EX. Kort begryp van 't corpus Juris. Leiden. 1635.
(VAN DER AA. Biogr. Woord'enb.).
Herdr.: a) Corpus Iuris, of to kort Begryp Van alle Titulen
van de 48 Boecken Digestorum Justiniani. Eertijds uytgegeven
door H. a SCHINGEN, ende nu meer als een derden-deel vermeerDelf, by Ian Pietersz. Waelpot .. 1642.
dert
(12), 276 blz. 12M0. - Stukjes uit een aantal titels van de
so boeken der Dig.
Brussel, den Haag.
b) Id. ... ende nu de helft vermeerdert ... Door JACOB , SPOORS
... Tot Delf, ... by Abraham Wael pot ... 1658.
(22), 298, (1) blz. 121110.
Amst.

3. Justiniani Imperatoris Institutiones sive Elementa Juris :
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dat is de Leringen of Beginzelen des Regts Van den Keizer
Justiniaan Begreepen in vier Boeken. Door N. N. R[egts]
G[eleerde]. Te Leyden, By Hendrik van Damme ... 1705.
(20), 516 blz. 8vo.
Gent, Amst.
Titeluitg.: T'Utrecht, By Jacob van Poolsum [en] Melchior
Charlois, 1728.

den Haag.

4. Het standhoudend en verschoven Roomsch Regt, Dat begrepen is In de vier eerste boeken van 't Lighaam des Regts,
Ofte de Onderwijzinge van den Keizer Justiniaan, In Hollands
overgebragt ... door CoRNELis ORTWIJN, R. G. Te Leyden
by Hendrik van Damme... 1715.
(16), 422 blz. 4to.
den Haag.

Titeluitg. a) *2 e druk ?
b) Derden druk. Tot Amsterdam, By Salomon Schouten
1734.
Leiden.

CXIII. Justinus.
Getranslateert ... Door FLoRENs
I. De Historien Ivstini
M.DC.X.
VAN WEE ... Tot Arnhem By Jan Janszen
240,

(1o) bldn 8vo.

Leuven, Amst.

2. De Historien van Justinus
H[OOGSTRAMN]. Tot Dordrecht

vertaelt Door F. V[AN]
Fransois van Hoogstrae-

By

ten ... [1682].
(8), 472 blz. 12MO.
Gent, Nijmegen I.
Herdr.: De tweede druk. Tot ixotterdarn, By Fransois van
Hoogstraten, 1692.
(Nederl. Letterk. Poj,ulaire Prozaschrijvers
der XVII° en XVIII" eeuw. Amst. Fr. Muller
& c " , 1893; 11.

337).

Titeluitgaaf (?): De tweede druk-

Te Dordrecht, By
Dirk Goris ... 1696.
(10), 542, (31) blz. 12M0.
Brussel G., Gent, Leuven II.

XLIV historise Boeken van Justinus. Na de Vertalin3.
van J. v. G. In Nederduidse Helden-Vaarzen overgebragt door HERMANUS VAN DP,N BURG. Tot Amsterdam, Gedrukt by de Weduwe Jacobus van Egmont. 1753.
(12), 532, (3) blz. 4to.
ge

Leiden.

Over de vertaling van J. v. G. weet ik sleehts, wat van den
Burg in zijn Voorberigt zcgt : a Ik eigen my de vertaling niet toe,
maar heb my gerigt, nd die van zekeren Godgelcerden, en omtrent
den fare 1720, aan my veriert, met aanbevelinge van zyne zyde en
belofte van mynen kant, om dezelve ten enigen tyde to zullen
Berymen, hoe moejelyk de uitvoering ook voor kwam u. Die woorden
laten vermoeden, dat de vertaling van J. v. G. niet gedrukt werd ;

- 787 jammer dat aan de vaarzen van H. van den Burg niet hetzelfde lot
beschoren was. .

CXIV.- Juvenalis.
1, Sat. X, 1-113, in: Gedichten van P. Cz. HOOFT •Eerste volledige uitgave ... door P. LEENDERTZ Wz. Eerste deel. Amsterdam, P. N.
van Kampen. 1871; blz. 232-235.
Eerste
Herdr.: Id. Volledige uitgave door Dr. F. A. STOETT
deel, Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 1899 ; blz. 213-215.
2. Het 13. Satyr-dicht ..., in verzen vert. achter in: Geestelyke
Minne-vlammen ... door Jonkheer M. VANDER iviERWEDE ... In 's Graven- p age, By Isaac Burghoorn ... 1653.
Leiden.
Herdr.: achter in n. 19; blz. 54-66.
3. Sat. XIV in : J. DE DECKERS Gedichten, 1656 [zie AUSONIUS, n. 1] ;
blz. 161-175.
Herdr.: a) Rym-Oeffeningen, 1659; Eerste Boeck, blz. 1-15.
b) Id. 1702, Eerste Boeck, blz. 1-15.
c) In n. 19, blz. 293-306.
d) Rym-oeffeningen, Eerste deel, 1726; blz. 357-371.
4, Sat. VIII, 1-182 en X (bekort),
Gedichten van JACOB WESTERBAF,N, 1657 [zie HORATIUS, n. 13] ; blz. 600-625.
Herdr.: a) Het eerste deel der Gedichten van JACOB WESTERBAEN, 1672; blz. 608-633.
b) in V. 19; blz. 187-196, 208-223.
c) Twee vittreksels uit X in: Tooneel van heidensche deugden en ondeugden door J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL. GR., n. 2],
I, biz. 443-444 en II, blz. 270-272.
5. Juvena.als Tiende Schempdicht. Uit het Latijn gevolgt door Mr
IdkuRE,Ns BAKE ... t'Amsterdam, by Timotheus ten Hoorn ... 1677.
i6 blz. 4to.

den Haag.
Herdr.: a) t'Amsterdam, By Jakob Lescailje ... 1678.
16- blz. 4to.

Amst.
b) In n. 12, blz. 3-19.
c) In n. 19, blz. 224-240.
d) Mengel-Poezy van M r LAURENS BAKE
Te Amsterdam,
By Pieter Visser en Jan Hartig ... 1737; biz. 1-18.
Katwijk.

e) Drie uittreksels in: Tooneel van heidensche deugden en
ondeugden door J. DE HAES [zie ANTHOL. GR, n. 2] ; I, blz. 445446 ; II, blz. 272-274 en 298-299.

6. Satyra X ... In Nederduitsche Vaerzen vertaald ... Nil. Volentibus. Arduum. Te Amsterdam, By Albert Magnus ... 1679.
(8), 47 blz. 8vo. - Latijn en Neder,andsch.
Plantijn, Gent, Groningen.

Herdr.: a) De twede Druk

bet Kunstgenootschap ... 1700.
( 1 4),47 blz. 8vGo,.

Te Amsterdam, Gedrukt voor

nt , Amst., Groningen, Haarlem.

b) De derde druk ... ibid. 1711.
('4), 47 blz. 8vidoe.

uven, Amst., Lon den.
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Titeluitg.: De vierde druk ... ibid. 1713.
Ainst., Groningen, Leiden.

7. De schimpdigten van D. Junius Juvenalis. en Aulus
Persius Flaccus. In 't Ncerduyts vertaeld Door ABRAHAM VALENT' JN. Tot Leyden, By Johannes vander Linde ... 1682.
Proza-vertaling.
(8), 288 blz. Gent, Leuven,
Amst. Ak., Groningen.
121310. -

1703.
Herdr.: Den tweeden Druk ...
(ro), 288 blz. 121110.
Gent, Brussel, Amst.
8. \T ermakelyke tydkortiug, Bestaende in D. I. Juvenaals derde
Schimpdigt, in versen vertaald; 't Blyspel van de Princelijke Slaaf ;
andere Mengel-digten; Door Ruom p rius LVDTITS. tlinchuysen; By
1e3, 7nercl MLA ... 1684.
Leiden.
8vo. Blz. 1-12 : Lat. tekst der III' Sat.; blz. 13-46: vertaling - P. G.
WITSEN GEYSBEER, BiograPhisch... Woordenboek der Nederd. dichters. IV, 1823, blz. 264-265, en op zijn gezag G. D. J. ScHoTEL,
Kerkelijk Dordrecht. I, 1841, blz. 416 n., VAN DER AA e. a. noemen
van dit werkje een druk 1624. Dit is echter bij eerstgenoemden
een drukfout voor 1684. Het bundeltje bevat immers een Banta'
gelegenheidsstukjes uit de jaren 166o-1679; daaronder een versje van
J. V. E Op de geboortedag van Rudoiphus Lydius, Verjaard den 7.
van Slagtmaand, 1668 en s Verjaar-offer Aen mint Vader D. Martinus Lydius, Predicant tot Grootebroek. Verjaard den 19. van Sprokkel-maand 1678 D. - In strijd met hetgeen ScuoTEL t. a. f'. beweert,
is bij WITSEN GEYSBEEK t. a. p. geen sprake van een druk 1681;
deze, welken ook VAN DER AA noemt, zal ook wel nooit bestaan
hebben.
en Jan van
Herdr.: a) Id. t'Amstelclani, By Pieter Visser

Heekeren ... 1707 ; b/z. 13-46.
Leiden.
b) In n. 19, blz. 59-75.
Dertiende Berispdicht Iii Nederduytsche vaerzen vertaald
9.
t'Amsterdam, By Jacob Claus ... 1687.
Door win S li
14 biz. 8vo.

den Haag.

Herdr. in n. 19, biz. 279-292.
10. .. Satyra VIII .. In Nederduitsche Vaerzen vertaelt ... [door
ABRAHkM BOGAERT]. Te Amsterdam .. by Jacobus van Hardenberg

1693.
37 blz. 8vo.
Leiden.

Herdr. in n. 19, biz. 165-186.

11. Het tweede Hekel-Digt ..., in : Gemengelde Parnas-loof, door
VAN BERGEN. Eerste deel, 1693 [zie HORATIUS, n. 26] ; blz. 340-373.
Herdr.:

a)

In n. 19, blz. 20-34.

b) In : Gemengelde Parnasloof, 1716 ; biz. 340-373.
12. Het tiende en dertiende ' Schimpdicht .. In Nederduitsche Vaerzen gebragt door Mr. LAURENS BAKE ... en P. NUYTS. Te Amsterdam,
By de Erfgen: van J. Lescailje ... 1695.
36 blz. 8vo.
Leiden.

Over de vert. van Sat. X, zie boven, a. 5. - Vert. van Sat.
XIII, herdr. in n. 19, biz. 262-278.

13. ... Eerste [en vierde] Hekeldigt ... in Nederduytse vaersen gebragt door CHRISTOrrEL PIERSON. Te Rotterdam, By Pieter vander
Veer ... 1698.

- 789 31 blz. 8vo.

Leiden,
Titelititgaa f: ibid. 1704.

Brussel, Leiden.
Herdr.: in n. 19, blz. 11-19, 76-82.
14. Het elfde Schimpdicht van Juvenalis ... En eenige Lierzangen
Uit ,,. Iforatius Flaccus. In Nederduitsche Vaerzen vertaald Door P'
NUYTS ... Te Amsteldam, By de Erfgen : van J : Lescailje ... 1698.
29 blz. 8vo.
Leiden.
Sat. XI herdr. in n. 19, blz. 241-250.
15. Het zevende Schimpdicht ... [door P. VAN HAPS]. Ibid. 1699.
16 blz. 8vo.
Amst.

Herdr. in n. 19, blz. 134-146.
16. Het vyfde Schimpdicht ... In Nederduitsche Vaarzen gesteld
[door W. DE GEEST]. Te Leeuwarden, By Pieter Ruirds ... 1702.
Is blz. 8vo.
Leiden.
Herdr. in n. 19, blz. 83-90.
17. Het zesde Schimpdicht ... Door PIETER NUYTS ... Te Amsteldam,
By de Erfgen : van J. Lescailje ... 1702.
36 blz. 8vo.
Leiden.
Herdr. in n. 19, blz. 91-123.
18. Het achtste Schimpdicht ... Door id., ibid. 1704.
(2), 18 blz. 8vo.
Amst., Leiden.
Herdr. in U. 19, blz. 147-164.

19. Alle de Schimpdichten van Decius Junius Juvenalis, en.
A. Persius Flaccus, door verscheide Dichteren in nederduitse vaarzen overgebracht. Te Haarlem, by Wilhelmus van Kessel, 1709.
(38), 330, (2o), 66 blz. 8vo. - Sat. I door B. B. [= Emmius
ELmEG-u- nn = M. VAN MERWEDE] ; id. door C. P [IERSON] [zie n. 13].
- II [door F. VAN BERGEN, gezegt MONTANUS] [zie n. II]. III door E. E [LMEGUIDI] ; id. door RUDOLPHUS LYDIUS [zie n. 8]. IV [door CHR. PIERSON] [zie n. 13]. - V [door W. DE GUEST]
[zie n. /6]. - VI [door P. Nun's] [zie n. 17]. - VII door E.
E [LMEGUIDI] ; id. [door P. VAN HAPS] [zie n. 15]. - VIII door P.
NUYTS [zie n. 18] ; id. door A. BOOGAARD [zie n. io] ; id. door
JAKOB WESTERBAAN [zie n. 41. - IX door L. SCHERMER. - X door
JAKOB WESTERBAAN [Zie n. 4] ; id. door Mr. LAURENS BAKE [zie
n. 5]. - XI door PIETER NUYTS [zie n. 14]. - XII door P. VLAMING. - XIII door PIETER NUYTS [zie n. 12] ; id. door Wm snwzre
[zie n. 9]. - XIV door J. DE DECKER [zie n. 3]. - XV door L.
SCHERMER. - XVI door P. VLAMING ; id. door DELCOURT. - Op
de eerste 53 der 66 blz. achterin : PERSIUS [zie PERSIUS, n. 3];
daarachter, blz. 54-66: IuvEN. XIII door M. VANDER MERWEDE
[zie n. 2].
Nijmegen J., Katwijk.
De vent. van Sat. IX en XV door SCHERMER, herdrukt in:

a) LUKAS SCHEMERS Poezy, 1712 [zie HOMERUS, ri. 10, a] ; blz.
385-411.
b) Id. 1725 (1730 en 1743) ; blz. 385-411.
20. ... Derde Berispdiclit. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk
uitgebreid ... [door Jkcon ZEIATS] . Te Amsteldam ... by de Erven van
Jacob Lescaille ... 1710.
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29 blz. 8vo.

Nijmegen J., Leiden.
Titeluitg. : De Twede Druk ... ibid. 1712.
Gent, Leuven, Leiden, Haarlem, Londen.
Herdr. : a) Gedichten van JAKOB ZEEUS
Te Delf, By Reinier
Boitet 1721; blz. 423-452.
Brussel, Nijmegen J.
b) Id. Tweede druk. Te Amsterdam, By Antoni Schoonenburg,
1737; blz. 423-452.
Brussel.
21. Sat. XVI, in : J. VAN HOVENS Leedige Uuren 1720 (en 1728) [zie
HoRmus, n. 35] ; blz. 91-96.
22.
ittreksels alit v crschillende Sat. in proza vol. in de 4 deelen
van : Zedekuncuge Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPF,N, 1807-1810
[zie CICERO, n. 19].
23. Sat. VIII 87-141 in : C. C. Plinius Secundus door M. C. VAN
HALL. 1809 (en 1819) [zie PLINIUS MIN. n. 2] ; blz. 104-105.
24. Sat. XIII gedeeltelijk vrij vertaald in : Troost, in : Zedelijke
Gispingen door Mr WILLIM BILDERDIJK. Te Rotterdam, By J. Immerzeel junior 1820; blz. 26-39.
25. Sat. XV 131-158 in : Navolgingen ... door M. C. VAN HALL. 1855
[zie HORATIUS, n. 59, d] ; blz. 36-38.
Herdr. : Lessen van Wijsheid ... 1857 [zie CLAUDIANUS, n. 8 b] ;
blz. 17-18.
26. Fragnzenten nit Sat. IV ; VI 1-32 ; X 346-366 ; VIII 76-84, in :
PR. VAN DuvsE's Nagelaten Gedichten, VIII e deel, 1884 [zie ANACRF,ON
n. 26] ; blz. 111-116.
27. Sat. VII, in : Beatus ille, door HARTMAN 1913 [zie HORATIUS, n
133] ; blz. 226-234.
Herdr. in : Id. 2e dr. 1921 ; blz. 229-237.

CXV, Livius.
1. Titus Liuius, Dat is de Roemsche historie oft Gesten
Tantwerpen [ten huyse van Jan Gymnicus] An. 1541.
(14), CCCCCLXVII bladen folio. Vele houtsneden.

Plantijn, Antw., Leuven, Nijmegen J., Amst., Leiden, ,Maastr., den Haag.
Herdr. : a) Tot Leyden, By Jan Paedts Jacobszoon, ende Ian
Bouvvenszoon ... 1585.
(12), 301 bldn folio.
Gent, Leiden.
Id. met adres : Tot Amsterdam, By Lourens Iacobszoon M.D.Lxxxv.
Amst.
b) ... Van nieus hier by ghevoecht ... de Lucij Flores [= FLORus]. Nu eerst wt den Hoochduytsche overgheset in onse Nederlantsche sprake, ende alles oversien ende verbetert door M.
E[VERAERT]. Tot Leyden, By Ian Paedts Iacobszoon, ende Ian
Bouwenszoon
M.D.XCVII.
(Is), 314 bldn folio.
Gent, Antw., Amst.
C) De Romeynsche Historien ... met schoone Figuren verciert.
Tot Amstelredam, By Claes Jacobsz. Paats ... 1614.
(32), 368 bldn folio. - Fol. 353-368: vertaling van Plorus.
Leiden.
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Id. met adres : Tot Amstelredam, By Hendrick Laurentsz. ... 1614.
Antw. J., Amst.
Id. met adres: Tot Amstelredam, By Dirk Pietersz.
1614.
Amst.
Id. wet adres: Tot Amstelredam, By Hendrick Barentsz.
... 1614.
Anist.
d) De Romeynsche Historien alwaer het cort begrijp van
de verloren boecken Titi Livii door L. Florum ingestelt, mede
begrepen is : Met beeldnissen verciert t'Amstelredam. Voor
Ian Evertsz. Cloppenburgh ... 1635.
(36), 368, 28 bldn fol.
Gent (Hist. 9061), Amst.
Id. met adres: T'Amstelredam. Voor Dirck Pietersz.
1635.
Gent (Acc. 1863).
e) De Romeynsche Historien alwaer het cort begrijp van
de verlooren boecken Titi Livij, door L. Florum ingestelt, mede
begrepen is. ... Tot Deventer, Gedruckt by Coenraet Thomassen
Voor Thomas Jacobsen Sergeant ... tot Amsterdam ... 1646.
(27), 302, 23 blz. fol.
Athenaeum te Deventer.
Titelnitg.: t'Amsterdam. Voor Gerrit Willemsz. ... 1650.
Leiden.

2. Een aantal plaatsen in : Van t'Beghin der eerster volcken van
Bvropen, door A. VAN SCRIECK, 1614 [zie AMMIANUS, 11. 1].
Vooral, blz. 45-60 : bekorte vertaling van V 35-49, VII 12-15,
X 26-29.

3. Romainsche Historien van Titvs Livivs ... Ten meestendeel van nieus vertaalt ... [door J. H. GLAzumAKER]. t'Amsterdam, Gedruckt by Jacob Lescaille. Voor Ian Iacobsz.
Schipper ... 1646.
198, (26) blz. folio. Met houtsneden.
(52), 622, (38),Brussel
G., Gent J., Leiden.

Uit blz. (3) van het bericht A an de lezer blijkt, dat de Liviusvertaler dezelfde is, die ook het aanhangsel (198 gen., 26 ongen. blz),
getiteld Vervolg der Romainsche Historien uit de Romainsche Historie van M. Scil'io DuPleix overgebracht heeft. Dit Vervolg werd
echter c Door J. H. Glazemaker vertaalt — In de Waarschvwing
belooft de ongenoemde Livius-vertaler zich te sullen abevlijtigen,
om de Romainsche Historie van Coeffeteau ... op 't spoedigste in
't licht te brengen D. Van de Romainsche Historien .... Van de
hoogwaerdige Heer, Nikolaas Coeffeteau beschreven [I s druk:
Paris, 1621] , en door I. H. Glazemaker uit de Fransche Taal vertaalt
is mij slechts de druk Amsterdam 1666 bekend ; doch in het Bericht
aan de lezer wordt gezegd, dat deze vertaling reeds a over veel
jaren gedrukt wierd D. Het ligt voor de hand te denken, dat zij
kort n a 1646 voor het eerst verschenen is, en daarin een tweede
reden te vinden om den Livius van dat jaar aan Glazemaker toe
te schrijven. — Waarom verzwijgt de onvermoeibare verialer zijn
naam, in strijd met zijn gewoonte ? Wellicht omdat hij zijn werk
half mislukt achtte. Tot blz. 75 immers had hij de oudere vertaling
gevolgt, doch echter veel verandert, verschaaft, en, naar ons oordeel, verbetert )), en toen eerst werden zijn oogen « ter deegen
geopent )) en zag hij de onbetrouwbaarheid der vorige vertaling in.

4. Een aantal plaatsen in deel II, III en IV van : Zedekundige
Schoonheden ... door VAN KAMPEN, 1808-1810 [zie CIcERo, n. 19].
Zevende deels tweede stuk
5. Liv. IX 17-19, in: De Recensent
Te Amsterdam ... 1814 ; blz. 469-478.
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6. Liv. VI 18, in: FENELONS Gesprekken over de welsprekendheid
. uit het Fransch ... door J. M. SCHRANT. Te Amsterdam, bij B. J
Crajenschot ... En to Zalt-Bommel, bij J. Noman. MDCCCXVII; blz.
Herdr.: Id. Tweede druk. Te Zalt-Bommel, Bij Johannes NGman. 1829 ; blz. 454-456.
7. Liv. XXI 3-4 in: Hist. Leesboek door VAN RIJSENS, II, 1894 [zie
ELERODOTUS, ri. 10] ; blz. 35 - 37.
8. Liv. XXI 40-44 en 30 ; VII 40 ; XXVI 41; III 67-68, in : Sallustius, Livius & Tacitus. Tien Redevoeringen ... door P. Ev. BAUWENS,
S. J. Brussel ... A. Dewit ... 1907
53 blz. 8vo.
9. Liv. XXI 1-24 en 27-30 ; I 22-26 ; V 26-27 en 34-35 ; XXXI 1-3, in:
Handboek door A. HALBERSTADT. III. 1917 [zie CAESAR U. 6] ; blz.
90 vlg.

10. De Oorlog tegen Hannibal. I. Van Saguntum tot de
Trebia, vertaald door A. GEEREBAERT J. Brussel, N. V. « De
Standaard », 1920. — II. Van de Po-vlakte tot Cannae ... door
id. Ibid. 1921.
8vo. I • zoo blz. — II : 117 blz. — Boek XXI en XXII.

CXVI. Lucanus.
1. I. De eerste ses hovcken ... van 't Borger oorlog der Romeynen
()vergheset in Nederlandsche rijm door D. HENRICK STORM. t'Amsterdam, Bij Michiel Colijn
[1617].
(15), 120 bldn 4to.
Amst., Haarlem, Londen.
Herdr. in:

II. M. Anneevs Lvcanvs, van 't Borger oorlogh der Romeynen, ... Overgeset in Nederlands rym-dicht door D. HEYNDRICK
STORM. t' Amsterdam, By Michiel Colyn ... 1620.
(22), 176, (3) bldn 8vo.

Amst., Maastr.
2, Phars.. IV 476-520, in: Koren-Bloemen ... Van CONSTANTIN HUYGENS ... In 's Graven-Rage By Adriaen Vlack. blz. 10771079.
Leuven, den Haag.
Herdr.: a) Id. Tweede Druck ... Tweede Deel. t'Amstelredam,
By Johannes van Ravesteyn ... 1672; blz. 524-525.
Gent, Antw., Maastr., Nijmegen.
b) Id. Met ... Aanteekeningen van M r W. BILDERDIJK. Vierde
deel. Te Leyden, by L. Herding-h en Zoon, MDCCCXXIV ; blz
293-295.
c) Id. Met Aanteekeningen van Dr. J. VAN VLOTEN Eerste
en tweede Deel. Schiedam, H. A. M. Roelants. 1865; blz. 197199. — Id. 2de druk, herzien ... door H. J. EVMAEL. Zutphen. W
J. Thieme & Cie . 1892; blz. 196-198.
d) De Gedichten van CONSTANTIJN HUYGENS
uitgegeven
door D' j A. WORP. Tweede deel
Te Groningen, bij J. B.
Wolters, 1893; blz. 238-239.
3. Phars. IV 465-574 ; VIII 622-635 en 639-661; IX 148-164, in : J.

--793VOLLENHOVES Poezy, 1865 (en 1686) [zie ANTHOL. GR. 11. 2] ; blz. 642646, 708-710, 760-761.
Herdr.: Vert. van VIII 622-635 en 639-661 in: Tooneel van
heidensche deugden door J. DE HAES, 1724; II, blz. 321-322, 324326.
4. Het derde boek Gevolgt naar 't Fransch van ... DE BREBEUF,
door F. RYK, in : Nieuwe Verzameling ... 1727 [zie BION, n. 1] ; blz.
272-296.
De oudste der drukken van de vertaling van de Brebeuf, die
mij in handen gekomen zijn, is de tweede, getiteld : La Pharsale de

Lvcain, ov les gverres civiles de Cesar et de PomPee. En vers
francois. Par M r DE BREBEVF. Imprime A Roven par L. Mavrry;
Pour Antoine de Sommaville a Paris ... M.DC.LVII. - Over den
I en druk (1654-55) zie R. HARMAND, Essai sur la vie et les ceuvres de
Georges de Brebeuf, Paris, 1897; blz. 464-465.
5. Een aantal brokstukjes in proza vert. in: Levens der Lat. Poeten ... vert. door P. LE CLERCQ, 1745 [zie HORATIUS, n. 41, II] ; blz.
309-340.
6. Farzalia, eerste en zevende zang, vry gevolgd naar het Latyn
door DE LA HARPE; en gevolgd naar het Fransch, door A. L. BARBA!.
Te Arnsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCCI.
XXII, 23-73 blz. 8vo.
Gent.
7. Phars. IX 566-580 en 1-18 in : Zedekundige Schoonheden ... door
VAN KAMPI,N, I e 1). 1807 [zie CICERO, n. 191; biz. 64-65, 186.
8. Phars. V 504-580 ; II 1-35 en 234-325 ; III 1-40 ; V 722-801, in : Verlustiging van mijnen ouderdom. Door M r RHYNVIS FEITH. Te Haarlem bij Francois Bohn. AIDCCCXVIII; blz. 197-224.
Herdr.: Id. [2 e dr.]. Te Haarlem, bij de Erven Francois
Bohn. MDCCCXXVI ; blz. 121-136.
9. Phars. I 120-157 en 184-246, in: Gedichten van M. C. VNN HALL,
2 e verz. 1829 [zie HORATIUS, n. 86] ; blz. 85-91.
Herdr.: Navolgingen . door M. C. VAN HALL, 1855 [zie HoRATius, n. 59, d] ; biz. 120-127.
10. Phars. I 299-351, door L. DE POTTER, in: Nederduitsche Letteroefeningen. Gent, By Snoeck-Ducaju en zoon ... 1834 ; blz. 70-73.
Lat. en Nederl. verzen.

Heidi-. (Ned. alleen): a) Nederduitsch letterkundig Jaarboekje voor 1868. 35e jrg. Gent, Rogghe ; blz. 122-124.
b) Onze Vlaamsche Dichters van 1830 tot 1905. Verzarneld
door DE SEYN-VERHOUGSTRAETE
Aalst, 1905 ; blz. 8-10.
11. Phars. IX 544-589 ; IV 466-574, in: PR. VAN DUYSE ' S Nagelaten
Gedichten, VIII, 1884 [zie ANACREON, n. 26] ; blz. 116-122.
12. Phars. VIII 484-535 in : Meatus ille ... door J. J. HARTMAN ...
1913 [zie HORATIUS, 11. 133] ; blz. 188-190.
Herdr. in: Ia. 2e druk, 1921; blz. 191-193.

CXVII. Lucretius.
1. Nat. r. II 1-36, in : J. DE DECKERS Gedichten, 1656 [zie AUSONIUS,
11. 1] ; blz. 177-178.

Herdr.: a) J. DE DECKERS Rym-Oeffeningen, 1659, Eerste
boeck ; biz. 98-99.
b) De Boekzaal van Europe ... 1693 [2 edeel]. Te Rotterdam,
By Pieter vander Slaart, 1693 blz. 251-252.
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c) J. DE DECKERS Rym-Oeffeningen, 1702, Eerste boeck, blz.
98-99.
d) Id. I, 1726; blz. 374-375.
2. De Werken van T. Lucretius Carus van het Heelal ... in
het Nederduitsch vertaald [door JAN DE WITT] Te Amsterdam, By Sebastiaan Petzold ... 1701.
(66), 723, (29) blz. 8vo. Met platen van R. de Hooghe. — Latijn
en Ned. proza.

Aalst (2 ex.), Leuven, Gent, Amst. Ak.
Titeluitg.: Den oorspronk aller dingen vertaald door J. D.
WIT M. D. Verciert met Kopere Plaaten ... Den tweeden druk.
Te Amsterdam ... by de Erfgenaamen van Jacob Lescailje ... en
Adriaan Braakman
Leuven, Leiden, Amst., Amst. Ak.
3. Verscheidene uittreksels in proza vert. in: De Levens der Lat.
Poeten ... door P. LE CI,ERCQ, 1745 [zie HORATIUS n. 41, II] ; blz. 1-28.
4. Nat. r. V 1366-1404 ; VI 1-41 ; III 1-30 ; II 1-61 ; IV 1-25, in : Navolgingen door M. C. VAN HALL, 1855 [zie HORATIUS, n. 59, d] ; blz.
1-3, 46-54, 196.
5. Nat. r. I 1-43, in : Gedichten van EDW. B. KOSTER, Leiden, A. W.
Sijthoff [1888] ; blz. 69-70.
Herdr.: a) Verzam. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 Jen 1917)
[zie ANTH. GR. n. 6] ; blz. 396-397.
b) Ged. van EDW. B. KOSTER, 1907 ; blz. 229-230.
6. Id. rnetrisch vert. door D. BRUINS, in : De Nederl. Spectator, 1896 ;
biz. 333.
7. lien ciantal plaatsen in proza vert. door Prof. Dr. J. J. HARTMAN,
in: Onze Eeuw. 4 e jrg. Eerste deel. [1904] ; blz. 254-288.
8. Nat. r. II 1-61; III 1-30, in: Uit den tuin van Epicurus door J.
H. LEoroo, 1910 [zie DIOGENES LAERT., n. 2] ; blz. 34-38.
Herdr. in: Id., 1920; blz. 33-37.
9. Nat. r. I 1-25 door Dr. N. J. SINGELS in: Onze Eeuw. 15e jrg.
[1915] ; blz. 110-111.
Tweede deel

CXVIII. Mantilius.
1.,Astr. I 263-372, 387-442 en (omgewerkt en zeer bekort) 666-804 in:
Mengelpoezij van W. BILDERDIJK [1 e deel]. Te Amsterdam, bij de Wede
J. Doll. MDCCXCIX ; blz. 3-14, 19-22.

2. M. Manilii Astronomica, in het Nederlandsch vertaald
J. Brill, Leiden, 1914.
door Dr. J. VAN WAGENINGEN ...
IX, 168 blz. gr. 8vo. — Proza-vertaling.

CXIX. Martialis.
1. [37] Punt-dichten Overgeset uyt M. Valerius Martialis, achter in:

Gedichten van J. VAN PAEEENRODF, Den derden Druck ... Gorinchem
By Paulus Vink ... 1670.
Gent.
Herdr.: waarschijnlijk in alle herdrukken der werken van PArCENRODE sinds 1670; slechts het volgende is rnij bekend:
a) acItter in : Alle de ... Werken van J. VAN PArFENRODE
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Den laetsten Druck ... Tot Gornichem, By Baltes Boekholt
1671.
Gent.
Gorinchem,
b) Gedichten van id. ... Den sevenden Druk
By Paulus Vink ... 1676 ; blz. 260-266.
Leiden.

• c) Id. Den achtsten Druk. t' Amsterdam, By Jan ten Hoorn
... 1693; blz. 260-266.
Gent.
d) Id. De negenste Druk. ibid. 1697 ; blz. 256 - 261.
Amst.
e) Id. Den tienden Druk. ibid. 1700; blz. 256 - 261.
Antw. (defect).
f) Id. Den elfden Druk. ibid. 1705; blz. 253 - 258.
Leiden.

t'Amsterdam, By Jan Graal, en
g) Id. Den twaalfden Druk
Jan Roman ... 1711; blz. 253-258.
Londen.
Id. met adres: t'Amsterdam, By Jan van Heekeren, en
1711.
Pieter Visser
Maastr.
2. MART. X 19 in : C. C. Plinius Secundus door M. C. VAN HALL,
1809 (en 1819) [zie PuNius MIN. n. 2]; blz. 134-135.
3. M&RT. I 13, V 10, X 51, I 55, in proza vent. in: Zedekundige
Schoonheden ... door VAN KAMPEN [zie CICERO, n. 19], IIIe d. 1809,
blz. 60; lye d., 1810, blz. 41-42,1 238-239.
4. 36 epigr. door N. J. SINGELS, in: De Gids, 1914, 4° deel; blz. 272304.
CXX. Nemesianus.
Zie CALPURNIUS.

CXXI. Nepos.
1. Tleven ende vrome daden vande Doorluchtige Griecsche ende
Romeynsche mannen ... Deur Plvtarchvs int lange beschreven, ende
nu int corte begrepen, ende in Latijn gestelt door DARIVS TIBERTVS
Hier by is gevoecht tleven vande excellente Veltheeren, door ./Emilius
Probvs beschreven ... In once Neerduytsche sprake overgeset, door M.
EVERNRT ... Tot Leyden, By Jan Claesz. van Dorp ... 1601.
Gent, Brussel, Amst.
Blz. 700-834: elf levens van Nepos en de reg. — Corte aenteeckeninghe vanden Coningen en Tleven en de daden van PomPonivs
Atticvs zijn, blijkens de inhoudstafel, reeds vroeger verschenen. —
In een der uitgaven van het oorspronkelijke werk luidt de then
Epitome vitarvm Plvtarchi, hoc est, virorvm tam aPvd Grcecos quam
Latinos illustrium res gestce in compendium redactce, Per ... DARIUM
TTBERTUM Parisiis, Apud Hieronymum de Marnef & Gulielmum
Cauellat ... 1573. Deze Latijnsche druk bevat niets uit Nepos.

2. Negen levens in : T'leven der doorlvchtige Griecken ende Romeynen door Plutarchus, verduyscht door A. VAN ZITYLEN VAN NEITIv tu,T, 1603 [zie PLUTARCHUS, 11. 3], fol. 542 r-548 v.
Herdr. in: Id. 1644, fol. 542 r-548 v.
3. Cornelivs Nepos, Van het Leeven Der Doorluchtige Veldooversten ... Nun eerst in 't Neerduits vertaald, door jOHAN-
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en met koopere Heldebeelden opgemaakt. Te
bij Hero Nauta ... 1686.
(96), 297 blz. 8vo.

NES H1LARIDES,

Lieuwerden

Amst., Leiden, Utrecht (defect).
bij Henrik Halma
Herdr.: Tweede Druk. Te Lieuwerden
... 1726.
(8), 288 blz. 8vo.
Brussel, Brussel G., Amst., Leiden, Rott.

4. *Nepos-vertaling door

FR. VAN HOOGSTRATEN, 1688.
(ENGELBERTS, in zijn vertaling, 1796 [zie n. 5], blz.
XXIII, n.)

Verciert
Herdr.: a) Levens der uitnemende Krijgsoversten
met der zelver beeltenissen vertaelt door F. v[AN] H[OOGSTRATEN] . De tweede Druk ... Tot Rotterdam, By Fransois van Hoogstraten ... 1693.
(22), 247, (5) blz. 12M0.
Brussel G., Amst.
Titeluitg.: De tWeede Druk
Te Dordrecht, By Dirk
Goris ... 1696.
Burgersdijk N.
Te Amsterdam, By Salomon Schouten
b) De derde Druk
... 1725.
(24), 250, (2) blz. 8vo.
Katwijk.
c) De vierde Druk ... Ibid. 1745.
(28), 25o, (2) blz. 8vo.
Amst., Amst. I.
d) Lesten druk ... Amsterdam, By W. Holtrop, 1780. Te bekomen tot Gend, by L. le Maire ...XXIV, 297, (3) blz. 12M0.
Gent J.

5. De leevens van doorlugtige mannen Op nieuw vertaald ... door E. M. ENGELBERTS. Te Amsterdam, by Johannes
Allart. MDCCLXCVI (sic; = 1796).
XXIV, 326, (4) blz. 8vo.

Brussel, Brussel G., Katwijk.
Rerste stuk. Te Breda, bij F. B. HolHerdr.: Tweede druk
lingêrus Pijpers, 1825. — Tweede stuk, ibid., 1826.
8vo. - I° stuk :

XVI, 165 blz., 2° stuk 161-397 blz.

Leuven J.
Titeluitg.: Tweede druk
Te Amsterdam, bij S. de
Grebber. 1839.
Groningen.
6. Uittreksels in: Zedekundige Schoonheden ... door VAN KIMPF,N
[zie CICERO, n. 19], Deel II, 1808 ; Deel III, 1809.
7. Levens der groote veldheeren van Cornelius Nepos, in het nederduitsch vertaald. Door ***. Ferste deel. Te Leuven, bij H. De
Pauw. 1825.
Leuven II.

VIII, 69, (1) blz. gr. 8vo. — De 13 eerste levens. Op drie kolornmen : Nederl., Latijn, Fransch. De Pransche vertaling is die van
PAUL, waarvan de catalogus der Bibliothêque Nationale to Parijs
dertien drukken noemt, van 1818 tot 1898; nog vier andere zijn mil
in handen gekomen, waaronder de eerste, getiteld : Vies des grands
caPitaines de l'anti q uite, de Cornelius NePos. Traduction nouvelle
Par M. l'Abbe PAUL... A Paris, Chez 5. Barbou... MDCCLXXXI.

8. Cornelius Nepos. Nederlandsch van A.
Gent, A. Suffer, 1893.

VERDOODT

pr.
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288 blz. 8vo. — Blz. 269-288 een tweede vertaling van Miltiades

en Them.

CXXII. Ovidius.1

1. Metamorphosis dat is, Die Herscheppinghe oft veranderinghe, bescreuen int Latijn van ... Ouidius : En nu eerst
ouerghesedt in onsen duytsche ... [door IOANNES FLORIANUS
= JAN BLOEMMAERTS ? 2 ] . Geprint Thantwerpen ... by my Hans
de Laet, int Jaer M.D. en Lij.
8vo. — Proza-vertaling.
(8), no, (3) bldn
Leuven.
Herd r.: a)*Antw. 1566.

8vo. Met houtsneden.
(Bibliotheca selectissima [Is. LB LONG].

blz. 234, n. 3401).
b) T'Amsterdam, Ghedruckt by my Harman Jansz. Muller ...
1588.
(6), 236, (4) bldn 8vo.
Amst.
c) ... met veel schoone Figuren verciert ... T'Hantvverpen, Ten
huyse van Peeter Beelaert ... 1595.
(8), 237, (3) bldn 8vo.
Plantijn, Antw., Gent, Doornik.
d) T Amstelredam. Ghedruckt by my Harman Jansz. Muller
... 1599.
(6), 236, (4) bldn 8vo.
Amst.
e) ... met vele figueren verciert ... Thantvverpen, By de VVeduwe ende erfgenaemen van Peeter Beelaert ... M.D.C.VIII.
(8), 237, (3) bldn 8vo.
Brussel (defect), Gent Ac., Plantijn.
*Id. met adres: T'Hantwerpen bij Gheleijn Jansens, 1608.
(Nederl. Letterk. PoPulaire Prozaschrijvers
der XVII* en XVIII • eeuw voorhanden bij R.
W. P. de Vries. Amst. Igo7; n. 375) .
1) T'Amstelredani. Ghedruckt by my Harman Jansz. Muller
,.. 1609.
(6), 236, (4) bldn 8vo. Met houtsneden.
Collectie van Dr. G. J. Boekenoogen to
Leiden.
g) T'Hantwerpen, By Gheleyn Iansens ... 1615.
(8), 237, (3) bldn 8vo.
Brussel.
h) ... met vele figueren verciert ... T'Hantvverpen, By Guilliam
Lesteens ... 1619.
(8), 237, (3) bldn 8vo.
Brussel.
1) ... met vele figuren verciert ... t'Antvverpen, By Tan Beelaert, en de weduwe van Peeter Beelaert ... 1631.
(4), 491 , (I) blz. 8vo.
Plantijn, Brussel, Nijmegen J.
j) ... met figuren verciert ... Tot Rotterdam. By Peeter van
Waesbergen, z. j.
(1) Ben zeer onvolledige en zeer onnauwkeurige lijst « Vertalingen
van Ovidius' Werken » geeft Dr. G. W. VAN DER WEERD v66r zijn eigen
vertaling der Metamorphosen (zie n. 74).
(2) Zie LEON. WILLEMS, in : Verslagen en Meded. der Kon. Vl. Academie, 1922, blz. 1212.

-798-(2),

425 blz. 8vo. — lie houtsueden zijn dezelfde, die reeds
verscheidene malen door andere uitgevers gebruikt werden
en die in 165o nog eens zouden dienen. Deze niet-gedateerde
druk stamt dus waarschijnlijk uit de jaren,. toen P. van
Waesberghe nog geen eigen prentjes had; was, volgens
Ledeboer, werkzaam te Rotterdam sinds 1622.

Brussel, Plantijn, Rott., Londen.
Nu nieuw'lijcx verciert met Konst_rijcke Figueren, altsak)
men ghesneden naer de gheestige Teyckeninghe van ... A: TEMPEEST ... Tot Rotterdam, By Pieter van Waesberghe ... 1637.
(x9), .5", (6) blz. 8vo. — A. TEMPEEST is de Italiaan
A. TEMPESTA.
Gent (defect), Leiden, Amst. Pr., Rott. A.
(defect).

t'Antwerpen, By Peeter Beemet vele figuren verciert
laert ... 1650. Men vintse oock te coop. By Peeter van Waesbergen ... tot Rotterdam.
(4), 490, (1) blz. 8vo.
Gent, Brussel, Amst., Amst. Pr., Nijmegen.
Ibid. 1650. Men vintse oock te coop. By Jacop Roels ... tot
Leyden.
Leiden, Amst., Maastr.
1) ...

2. Der Griecxser Princerssen ende Jonckvrouwen clachtige
Sendtbrieuen Heroidum Epistolae ghenaemt
nu eerst in
Duytsche duer CORNELIS VAN GHISTELE Rhetorijckelijck ouergesedt... Geprint Thantwerpen by my Hans de Laet. M.D.LIII.
(7), 112 bldn 8vo. — Bevat, benevens de Heroides, een der

drie brieven (t. w. Ulysses tot Penelope), die op den naam van
AULUS SABINUS staan, maar die omstr. 1465 door den Italiaan
ANGELUS QUIRINUS SABINUS gemaakt werden.
Gent (bl. 96-einde ontbreken). — (Bibliotheca belgica, 1 1 ° serie G. 19).

Herdr.: a) *Id. Anderwerf ghecorrigeert ende noch daer by
ghestelt twee Epistelen die welcke Au us SABINUS heeft bescreuen. Ibid. M.D.LIIII.
(Bibliotheca belgica, I" serie, G. 2o).
Bevat de 3 brieven van AULUS SABINUS.

Id. Ibid. M.D.LV.
(5), 119 bldn 8vo.
Inhoud zooals het voorgaande.
Gent, Antw., Londen.
Andervverf
noch
duer
den
seluen Translateur ghecorId.
c)
rigeert ende noch. XII. nieuvve responsiue Epistelen, daer op
ghemaeckt ... Ibid. M.D.LIX.
(9), 1 49, (I) bldn 8vo. Ook de 3 brieven van AULUS SABIb)

NUS.

Gent, Leiden.

d) Id. als 1553. Te Ghendt, By Gheeraerdt van Salenson
1559.
(3), 112 bldn 8vo. — Bevat de 3 brieven van A. SABINUS,
maar niet de responsive Epistelen.
Gent (defect).

e) *Ghedruckt te Ghendt, by Gheeraerdt Salenssone, 1560.
Vermeld door EDM. VANDERSTRAETEN, in:

Bulletin du bibliophile belge, t. XIX. Bruxelles,
1863, blz. 102, volgens een inventaris van i6
Maart 1658 berustende in het Rijksarchief te
Brussel. Dezen inventaris heb ik aldaar vruchteloos aangevraagd; hij is onvindbaar.

f) Id. als c. Thantwerpen ... by Hans de Laet. M.D.LXIIII.
Bevat ook de 3 brieven van
(9), 149, (I) bldn 8vo.
SABINUS.
Gent, Brussel (defect), Antw.
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g) Id. als het vorige, ende noch twee nieuwe Epistelen hies
aengemaeckt deur den seluen, CORNELIS VAN GHISTELE ... Gheprint Thantvverpen ...by Ameet Tavernier .. M.D.LXX.
163, (1) bldn 8vo.

Groningen (defect), Londen.
h) Her. 17,18, 19, 20, Sappho Phaoni en Her. 10, in : Dboeck
der amoreusheyt ... Gheprint tAntwerpen, ... By Guilliaem van
Parijs ... M.D.1xxx ; blz. 8-24, 29-40, 54-62, 71-76.
Leiden.
i) Id. als g. Tantwerpen, By de Weduwe van Guilliaem van_
Parijs ... 1589.
(8), 9-135 bldn 8vo.
den Haag.
j) Id. als. het vorige. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe
... 1600.
128 bldn 8vo.

Rott.
k) Dezeifde zes stukken als in h in : D'Boeck der Amoreusheyt ... T'Hantwerpen, By Anthoni de Ballo ... [omstr. 1600].
Brussel (II 10498.120).
1) Id. als het vorige in: id. t'Hantwerpen, By Pauwels Stroobant ... [omstr. 1600].
Is misschien ouder dan het vorige.
Brussel (III 38072. A. kl. 8°).
m) Id. als g. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe ... 1607.
128 bldn 8vo.

Gent.
n) Id. als het vorige, ibid. 1615.
228 bldn 8vo

Rott., Haarlem, Londen.
o) Dezelfde zes stukken als in h, k en 1, in: D'boeck Der
Amoureusheydt ... T'Hantwerpen. By Martinus Verhulst ...
M.DC.LVI; blz. 6-22, 27-37, 52-59, 68-73.
Brussel, Plantijn.

3. Die Conste der Minnen ... nv eerst in onser duytscher
talen ouerghesedt ... Tot Doesborch By Cornelis vander Riuieren ... M.D.LXJJE.
(154) blz. 8vo. — De vertaling in verzen staat biz. 7-89.

Leiden.
Herds.: [aan het slot :] Thantwerpen ... by Jan van Ghelen
de Jonghe ... M.D.LXXXI.
(5), 1-149, (4) blz. 8vo.

Leiden (de titel ontbreekt in dit ex.).

4. Die Remedie der Lief den ... Nv In onse Nederlansche
tale Rhetorijckelijck ouergesedt [door J. B. HOUWAERT]... Tort
Bruessele by Jan van Brecht ... 1583.,
(la) bidn 8vo. De Ovidius-vertaling staat fol. (2)r-(13)v.

Brussel.
5. Ten laatste in 1587, blijkens een potest imprimi in den druk
Hantwerpen, Pauwels Stroobant, z. j. verscheen voor de eerste maal
een merkwaardig volksboekje, waarin de Ars Amatoria gedeeltelijk in
proza vertaald is. — In den druk 1599 zegt « Den Translateur » tot
den lezer: « ... so en heb is niet conne na-laten, maer hebbe my
vervoordert, dit Boecxke geintituleerd (De Konste der Minne) eerstmael gecomponeert door den hooch-geleerde Poeet Ovidius Naso, efi
nu onlancx in onser duytscher tale in rijme gestelt, (door eenen onbekenden Autheur) [bedoeld is ongetwijfeld n. 3] nv ick in prose gestelt

- 800 (sic) ... ». Dit bericht is onderteekend: A. N. - lk heb de volgende
herdrukken aangetroffen; ongetwijfeld zijn een aantal mij onbekend
gebleven.
a) De arte amandi Oft De Conste der Minnen, In Latijn beschreuen, deur den vermaerden Poet Ouidius Naso. Alles tot een
eerlick vermaeck der Jongher Minnaren wtghegeuen. Van nieus
ouersien, verbetert, en met noch veel andere nieuwe Brieuen,
Amoureusche raetselen, en ander verscheyden lieflickheden vermeerdert, ende vercieret. Tot Dordrecht, By my Pieter Verhaghen. Anno 1599.
73, (15) bldn 8vo. De Conste der Minnen gaat tot fol. 38 v.

Amst. Ak.

b) t'Hantwerpen, By Pauwels Stroobant [ca 1605].
124, (4) blz. 8vo.
Gent (Class. 71255).
c) Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe ... 1609.
69 (3) bldn 8vo.

Rott.

d) t'Amsterdam, By Broer Jansz. z. j.
88 blz. 8vo. - Broer Jansz. drukte van 1604 of en overleed
in Oct. 1652. Den datum van dezen en de twee volgende
drukken was het mij niet mogelijk nader te bepalen.
Londen (12410 as 28 (2)).
e) ibid. z. j.
1/0 blz. 8vo.
Gent (Class. 71258).
f) Sesden druk, ibid., z. j.
III blz. 8vo.
van Heurck, Gent (Class. 71249).
g) t' Amsterdam, Gedrukt by Jan liournan ... 1660.
123, (5) blz. 8vo.
Leiden.
h) t'Antwerpen, By Reynier Slegers ... 1664.
128 blz. 8vo.
Leuven II (katern D, E, F ontbreken).
i) t'Amsterdam, By Michiel de Groot ... [omstr. 1670].
122 (6) blz. 8vo.
Amst. (706 D 9).
j) T'Utrecht, Gedrukt by de Weduwe van J. van Poolsum ...
1708.
Ill (6) blz. 8vo.

Amst.

k)

t'Antwerpen, By Ioannes van Soest, 1737.
128 blz. 8vo.

Antw., Gent.

1) *Dordrecht, Hendrik de Koning [omstr. 1755].

(Nederl. Letterk. PoPulaire Prozaschrijvers
der XVII. en XVIII' eeuw ... voorhanden bij

R. W. P. de Vries. Amst., i9o7; n. 378).
m) Tot Amsterdam, By de Wed : Hendrik vander Putte ...
1766.
123, (5) blz. 8vo.
Amst. (defect).
n) Te Amsteldam By S. en W. Koene ... [omstr. 1800].
II, (7) blz. kl. 8vo.

Gent, Rott.

o) Amsterdam. By Broer Jansz. z. j.
van Heurck.
8o, (2) blz. 8vo. De 8o genumm. blz. zijn op geschept,
de 2 ongen. op gewoon papier. De 2 ongen. zijn gedrukt bij
I. Van Paemel te Gent. - Volgens een mondelinge mededealing van den heer van Heurck is het Amsterdamsche adres
gefingeerd. De uitgave werd waarschijnlijk op het einde der
XVIII° eeuw bezorgd door de gebroeders Ph. en P. Gimblet,
boekdrukkers te Gent. Het fonds Gimblet kwam later in het
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bezit van I. Van Paemel, wiens dochter en opvolgster Isabella
de twee laatste bladzijden der nog overblijvende exemplaren
herdrukte, om er haar adres op te plaatsen.

p) Gent ... I. C. Van Paemel, [omstr.1850] .
88 biz. 8vo.

Londen ("355 b 18).

q) Gent ... I. Van Paemel [omstr. 1860] .
88 blz. 8vo.
Gent (G. 4345).
r) *Gent, Snoeck Ducaju en zoon, 1874.
Blijkens den titel van den volgenden druk.

s) Tweede op nieuw verbeterde uitgave sedert September
1874. Te Gent, [Snoeck Ducaju en Zoon] , 1876.
96 biz. 8vo.

van Heurck.
t-v) 'Drie drukken sinds den voornoemden verschenen bij
Snoeck-Ducaj u en Zonen te Gent.
Blijkens den titel van den volgenden druk.

w) Zesde opnieuw verbeterde uitgave sedert September 1874.
Gent [Snoeck Ducaju en Zoon] , 1890.
90 blz. i2M0.

x) Zevende opnieuw verbeterde uitgave sedert September
1874. Ibid. 1900.

96 biz. 121110. - Deze uitgave, die geclicheerd was, werd in
de volgende jaren herhaaldelijk ter perse gelegd, doch het
jaartal 1900 werd behouden. (Mondelinge mededeeling van den
heer Snoeck).

y) Arte amandi (sic) of de Kunst der Minne ... [8e ] verbeterde uitgave. Snoeck Ducaju & Zoon ... Gent [1922] .
112 blz. 8vo. — Het De van den titel werd vermoedelijk
voor een- lidwoord gehouden, dat gerust mocht wegblijven.
6. Princesse Liet-boec : Dat is der Jonckvrouwen Clachtighe Sentbrieven ... int Latijn beschreven : Door Ovidius Naso. Ende by een Lieffhebber der Accoleye Sangs-wijse ... in dichte ghemaeckt ... Amstelredam, Hendrick Barentsz., 1605.
156, (4) blz. dwars-8vo. — Biz. 3-7o : zeer bekorte vertaling in
verzen der Heroides, met andere brieven vermengd.

Scheurleer.

7. Tristium, Ofte de Truer-dichten van Publ. Ovidius Nazo
... Vertaeld duer M. THEODOR. SCHREVELIUM [ = SCHREVEIA
... Ende in Nederlandschen Dicht gesteld, d y er JACOB VANDER
SCHURRE ... Gedrukt t'Haerlem ... Voor Passchier van Wesbusch ... 1612.
(8),

(6o) blcin 8vo.

Leiden, Haarlem.
8. P C. Hoops, Achill is en Polvxenas Treur-spel . Met Ayax en
Vlisses Reden-strijdt- Tot Rotterdam, Voor David Iacobsz van Hakendover .. 1614.
V. Handelinghe, eerste en tvveede uytkomen = Metam. XIII
5-122, 128-382, 387-390. — Ach. en Polyx. werd herdrukt in 162o,
1639 enz.
Leuven, Leiden, Haarlem.
9. I. Pvb. Ovidii Nasonis Minne-Kvnst, Gepast op d'Amsterdamsche Vryagien : Met noch andere Minne-Dichten ...
[door JoH. VAN HEEMSKERK] ... t'Amsterdam, Voor Dirck
Pietersz. Vos-Kuyl ... 1622.
191 ongen. bldn dwars-8vo. Met koperplaten buiten tekst. —
Vert. in verzen.
Brussel (defect), Leiden (defect), Londen.

— 802 -Herdr. in :
II. Minne-Kvnst. Minne-Baet. Minne-dichten ... [door JoH. VAN
HEEMSKF,RK]. t'Amsterdam, Voor Hessel Gerritsz:
1626.
(8), 466 blz. dwars-8vo. — Minne-Baet = Remedia amoris, zeer
bekort.
Amst., Amst. Ak., Londen.
Herdr. a) t'Amsterdam, I3y Barent Schelling ... 1660.
(8), 321 blz. dwars-8vo.
b) Gedichten van C. VAN BAERLE, J. VAN DER BURGH, J. VAN
HEEMSKERK, L. REAEL, ANNA en MARIA TESSELSCHADE VISSCHF,R,
en anderen [uitg. door G. GROEBE.] Tweede deel. Te Amsterdam,
by G. H. Arens. 1829 ;
. 5-126.
c) Vert. van Ars Am. I 527-562, III 113-204 in : Bloemlezing
nit de Nederlandsche Dichters der Zeventiende eeuw ... door
J. VAN VLOTEN. Arnhem ,Is. An. Nijhoff en Zoon, 1869; blz.
297-301.
10. Met. I 5-44, in : Horse svccisivte Tyt-snipperingen ... van SIMON VAN BEAVMONT ... Tot Rotterdam, Voor Johannes Neranus ... 1640;
fol. G 4 r-G 4 v.
Brussel, Gent.
Het dr. : Gedichten van SIMON VAN BEAUMONT
uitgegeven
door J. TIDEMAN. Utrecht, Kemink en Zoon, 1843 ; blz. 34-36.

11. Publius Ovidius Nasoos Heldinnebrieven, Vertaelt door
t'Amsterdam, By Gerard onder de Linden, CIJIC (sic) CCXVI.
(34), 26, 16o blz. 4to. — Proza. Dagteekent, volgens UNGER, van
het laatst van 1641 of het begin van 1642.

J. VANDEN VONDEL.

Gent, Antw. j., Amst. Kr., Katwijk.

12. Metamorphosis, dat is Verandering, of Herschepping,
van P. Ovidius Naso, op nieus vertaalt. met Paris oordeel
[door lox. V. GRACHT] noch Menela y s brief aen Helena. door
P. C. HOOFT gerijmt. t' Amsterdam, Voor Pieter Robyn ...
MDCXLIII.
(8), 520, (12), 82, (I4) blz. 12M0. Met platen. — Proza. De

vertaler der Metam. is onbekend. De .i° druk. van Menelaus' Brief
verscheen in 1608.

Amst.
Id. met adres : t'Amsterdam, Voor Ian Iacobsz Schipper,
MDCXCIII (sic voor 1643).
Amsti

De tweede C in het jaartal is een drukfout voor L. Het
onwaarschijnlijk dat, na vier nieuwe drukken, nog een
titeluitgaaf ,van den eersten to voorschijn zou komen. Jan
Jacobsz. Schipper was overigens einde 1669 overleden (KLEERKOOPER-V.STOCKUM, blz. 685). Het titelblad der voor hem
gedrukte exemplaren draagt trouwens nog een blijk van
slordigheid : het eerste woord is geschreven : MetamorPhosys,
welke fout dan in den druk, dien hij vier jaren later bekostigde, overging.

Herdr. : a) t'Amsterdam, Voor Ian Iacobsz. Schipper.
MDCXLVII.
(6), 52o, (12), 82, (i4) blz. 121110. Met platen.
Amst.
b) Tot Rotterdam, By Pieter van Waesberge 1657.
12M0. Met platen.
(8), 520, (22), 79, (17)
Leuven.
c) t'Amsterdam, By Abraham de Wees, 1662.
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484, (20), 79, (17) blz. LIMO. Met platen.
Leuven, Antw., Amst. (1071 G 29).

d) Ibid. 1662.
(8), 489, (21), 79, (i6) blz. 12M0. Met platen.
Amst. (6o8 G to), Maastr.

13. Den Methamorphosis, ofte Herscheppinge van P. Ovidivs Naso ... Verciert met figueren [van P. de Jode]. Nu eerstmael in Nederlandts-Rym gestelt, Door SEGER VAN DORT ...
t'Antwerpen By Geeraerdt van Wolsschaten ... M.DC.L.
(i6), 417, (34)
blz. 8vo.
Plantijn (2 ex.), Leuven, Brussel, Leiden, Amst. Pr.
14. Brief van Dido aen if-_■,neas, in: J. DE DECKERS Gedichten, 1656
[zie AUSONIUS, n. 1] ; biz. 149-157.
Herdr.: a) Rym-Oeffeningen, 1659 ; Eerste boeck ; blz. 100-109.
b) Id. 1702 ; Eerste boeck ; blz. 99-109.
c) Id. Tweede deel, 1726; biz. 404-413.
15. Her. I-X en XVII-XVIII, in : Gedichten van J. WESTERBAEN,
1657 [zie HORATIUS, n. 13] ; blz. 139-246.
Herdr.: a) Het eerste deel der Gedichten van J. WESTERBAEN,
1672; blz. 153-260.
b) Een zevental uittreksels in: Tooneel van heidensche deugden en ondeugden door J. DE HAEs 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2] ;
Teel I.

16. Treurbrieven Der blakende Vorstinnen : en Minnebrieven der vorsten en vorstinnen, van Publ. Ovidius Nazo, en
Aulus Sabinus, Op gelijk getal van Vaarzen, in Nederduytschen Rijm, overgezet : Door JONAS CABELJAU, J. C. ... Tot
Rotterdam, Bij Joannes Nranus ... MDCLVII.
(24), 334 (sic, voor : 304), (2) blz. 8vo. Bevat de Heroides, welke
de vertaler, zooals reeds uit den titel blijkt, in twee groepen indeelt,
en de 3 a antwoordbrieven D van AULUS SABINUS (zie boven, n. 2).
Gent (2 ex.).

17. Ovidii Wapen-twist van Ajax en Ulysses. En veranderingh van
Ajax bloedt in een Hyacinth ... In Nederduytsche Rijm vertaelt door
HENRICK BRUNO ... Tot Hoorn, Gedruca voor Isaac vander Beek en
Gerbrant Martensz ... 1659.
34 blz. 8vo. — Metam. XIII, 1-398, Latijn en Nederl.
Leiden, Utrecht.

18. De Brieven van P. Ovidius Naso, Ghenaemt in 't Latijn
Epistolae Heroidum. Over-gheset in onse Neder-duytsche Taele, Door J. B. [= LODOWYCK BROOMANS] . Tot Brussel, By
Francois Foppens ... 1659.
(i6), 198 blz. 8vo.

Leuven, Gent, Brussel, Leiden, Londen.
Titeluitg.: t'Antwerpen. By Hendrick Aertssens ... 1662.
Leuven, Leuven II, Plantijn, Antw., Luik
(defect), Amst., Leiden.
19. Amor. III 11, door C. GRAVESTEYN, in : Hollantsche Parnas,
1660 [zie HORATIUS, n. 17] ; blz. 318-319.
20. Amor. II 4 en 15, in : Geslacht-boom der goden en godinnen ...

Waar achter By-gevoegde Mengel-dichten ... door Mr JOAN. BLASIUS ...
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Leyden, By Salomon Wagenaar
CIDIDCLX1; blz. 186-189, 228-230.
Brussel.
21. Wapen-twist Tusschen Aiax en Ulysses ... door I[AN v[ANJ
P[AFFENRODE]. Tot Gorinchem, By Paulus Fink ... 1664.
(2), 14 blz. 8vq,
Metam. XIII, 1-398, in verzen vertaald.
Amst.
Herdr.: a) Gedichten van J. VAN PAFFENRODE
tot Gornichem (sic), By Paulus Vinck ... 1669 ; blz. 203-216.
Leuven, Leiden.
b) In alle bij MARTIALIS,
1 genoemde drukken der Gedichten en Werken van PAFFENRODZ.
22. Avond-school voor Vryers en Vrysters nae de voornaemste
lessen en leeringen van Ovidius, getrocken uyt syne drie Boecken
de Arte Amandi ende op onse tyden en Zeden gepast Door JACOB WESTERBAEN ... In 's craven-hage by Johannes en Pieter Tongerloo ... 1665.
blz. 4to. — In verzen.
Leiden.

Herdr.: a) Den tweeden Druck ... t'Amsterdam, By Jacob Vinckel ... 1665.
64 blz. 8vo.

den Haag, Leiden, Utrecht.
b) Het tweede deel der Gedichten van JACOB WESTERBAEN
In 's Gravenhage, By Johannes Tongerloo ... 1672 ; blz. 657-734.
Antw., Brussel (V. H. 24116.84)), Utrecht,
Groningen, Amst., Haarlem, Londen.
Id. ibitt.z. j.
Brussel (V. H. 23970.8% Gent, den Haag.
C) Een uittreksel in : Tooneel van voorname heidensche deugden door J. DE HAES 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2] ; I, blz. 148-150.
23. Nieuw Avond-school
Volgens de voornaemste lessen en leeringen p an Ovidius, getrocken uyt sijn twee boeckjes De Remedio
Amoris ende op onse tyden en zeden gepast door JACOB WESTERBAEN
In 's Graven-hage by Johannes Tongerloo ... 1666.
37 blz. 8vo. — In verzen.

Utrecht.
Id. met adres : In 's Graven - haghe by Pieter Tongerloo ... 1666.
Leiden.
Herdr.: a) In 's Graven - hage by Johannes Tongerloo ... 1666.
37 blz. 4to.

den Haag.
b) in : Het tweede deel der Gedichten, 1672 (en z. j.) [zie
n. 22, b] ; blz. 735-771.

24. Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge. Vertaelt door
J. v. VONDEL. t'Amsterdam. Voor de weduwe van Abraham
de Wees
1671.
( 2 4) 499, (13) blz. 4to. — Verzen. In het ongenummerd voorwerk,
vcrtal. in verzen van OVID. Amor. I is.
Antw. J., Antw., Nijmegen, Amst. Kr. (3 ex.),
Londen.

Herdr.: a) Vele en lange uittreksels uit de Metain. in beide
deelen van : Tooneel van ... heidensche deugden en ondeugden
door J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2].

b) Vert. van XII 77-145 in: Bloemlezing uit Nederlandsche
Dichters door Por, DE MONT. Gent, Hoste, 1883 ; blz. 293-294.
25. Am. II 3, III 4, chatter in : De Malle Wedding, Bly-spel door
Mr JOAN BLASIUS. ... t' Amsterdam, By Jacob Lescailje ... 1671.
Gent, Leiden.
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26. Al de werken van P. Ovidius Naso. Het eerste deel,
Behelsende sijn Princesse-brieven, Minne-digten, Vrij-konst,
Minne-baat, Blanketsel, en Nooten-boom. Vertaalt door ABRAHAM VALENTYN. Tot Leiden, Bij Daniel van Gaasbeek. A. 1678.
— Id. Het tweede Deel, Behelsende de Herscheppingen en
't Digt tegen Ibis. Vertaalt door id. Ibid. A. 1678. — Id. Het
derde Deel, Behelsende sijn Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door id.
Ibid. A. 1678.
I2mo. — Deel I: (12), 297 blz. — Deel II: (2), 469 blz. —
Deel III: (z), 391 , (45) blz. — Proza-vertaling.
Deel I-III: den Haag; II: Aalst; II-III : Katwijk;
III: Brussel G.

Herdr.: a) de 3 deelen: Tot Amsterdam, By Pieter Mortier ...
MDCXCVII.

12M0. - Deel I: (4), 256 blz. — Deel II: (4), 382 blz.;
125 platen. — Deel III: (4), 338, (42) blz.
Amst. (2 ex.; in het ex. 453 G 14 slechts
12 platen), Rott., Maastr.; I-II: Brussel G.;
II-III :Aalst.

b) Alle de Werken ... Met Verklaaringen, en Uitleggingen
trerrijkt, Door LUD. SMIDS. M. D. En met omtrent driehonderd
Print% erbeeldingen door de vermaarde .1. 4e Clerc geteekent ...
Het eerste deel. Amsteldam, By Pieter Mortier ... MDCC. —
Her. tweede deel, ibid., MDCC. — Het derde deel, ibid., MDCCI.
4to. — Deel I: (10), 289 blz. — Deel II: (8), 44o blz.
Deel III: (8), 334, (4o) blz.
Gent (2 ex.), Gent J., Gent Ac., Leuven J.,

Antw. J., Nijmegen J., Amst. Pr., Leiden,
Maastr., Londen.
c) Heroid. XVII, Amor. II 7 en 9, Ars Amat. II 145-294, Met.
III 131-250, in : Proza uit de 17. eeuw. Verzameld ... door Dr. J.
A. N. KNUTTEL. Amsterdam, S. L. van Looy, 1913; blz. 108-121.
27. Helena aan Paris, Amor. III 7, II 4, in : H. S. V. S. Mengeldichten .. Versamelt ... door M. T. I. A. Te Leeuwarden, Gedrukt bij
Hero Nauta ... 1683 ; blz. 1-10, 86-90.
Gent. ,
28. Enkele plaatsen uit de Her. vertaald in: Paris en Helene,
Treurspel [door BERNAGIE j. T'Amsterdam, By Albert Magnus ... 1685.
Zie WORP, in Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. III, 1883,
blz. 147.

Leiden.

29. Ex Ponto II, 3, vv. 1-32 in : Gedichten, van J. ANTONIDES, VANDER
GOES, 1685 [zie HoRAnus, n. 24] ; blz. 303-304.
Herdr.: a) Tweeden druk, 1705 ; blz. 383-384.
b) Derde druk, 1714; blz. 318-319.
c) Vierde (vyfde en sesde) druk, 1730 (1735 en 1748) ; blz. 454455
d) 2e deel, 1827; blz. 122-123.
30. Met. IV 108-115 en 148-161; Her. IX 143-168, II 131-148; Met.
XIV 718-732 in: J. VOLLENHOVES Poezy, 1685 (en 1686) [zie ANTHOLGR., n. 2] ; biz.. 594-595, 599-600, 610, 624-625.
Herdr.: Vert. van Her. IX 143-168 in: Tooneel van heidensche deugden door J. DE HAES, 1724 ; I, blz. 281-282.

— 806 —

31. P. Ovidii. Nasonis. Tristiurn libri. V... in Nederduytsch
digt... overgeset... door D[ANIEL] H[AVART]. Utrecht, By Anthony Schouten... 1692.
blz. kl. 8vo.
(32), 250, (4) Brussel.
32. I. Publius Ovidius Nasoos Troost-dicht aan Livia Augusta ... in
Nederdu tze N aarzen overgezet ... door DANIEL HAVART. ... Te Utrecht
Gedruktyby Anthony Schouten ... 1697.
(8), 28 blz. 4to.

den Haag.

Herdr. in:
II. De treurende Ovidius, Bestaande in het Troost-digt aan
Livia... En vier Boeken der Brieven geschreeven uyt Pontus
Kust. Neevens de Klaagende Noote-boom... in Neederduytsche
Rijm-trant overgezet... Door DANIEL HAVART... t'Utregt... by
Anthony Schouten... 1702.
(24), 320 blz. 8vo.
Leiden.
33. Ex Ponto I 9 ; Trist. III 13 ; ex Ponto I 4, in : Heidensche
Grootmoedigheden. Door KORN : BOON, 1699 [zie HORATIUS, n. 29] ;
blz. 74-80.
Herdr.: Id. 1704 ; blz. 74-80.
34. Brief van Fedre aen Hippolytus, en Hippolytus antwoord aen
I-T edre, Uit het Latyn van Ovidius en Sidronius Hosschius vertaelt door
J. DE HAES. [Amsterdam, Gerard Onder de Linden, 1716] .
26 blz. 4to. — \TOOr pf achter Vondel's vertaling der Heldinnebrieven : zie n. II.
De vert. uit Ov. herdr. in : Gedichten van JOAN DE HIVES, 1720
(en 1724) [zie HORATIUS, /I. 37]; blz. 481-489.
35. Saffo aan Faon ; Amor. I, 8, 9 en 10 ; II 17 in : Mengelpoezy,
door A. HOPPESTEIN, 1718 [zie HORATIUS, n. 36] ; blz. 109-144.
36. P: Ovidius Nasoos Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door ARNOLD HooGvurr. Te Delft en Rotterdam, By
Adriaan- en Jan Daniel Beman, MDCCXIX.
4to.
(40), 26o, (I) blz.
Brussel, Nijmegen T.

Herdr.: a) De tweede druk. Te Rotterdam, By Jan Daniel
Beman, MDCCXXX.
(40), 226, (5) blz. 4to.
Katwijk.

b) Vijf iiittreksels in: Tooneel van heidensche deugden door
J. DE, HAF,S, 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2] ; I, blz. 35-38, 211-213;
II, blz. 91-96, 117-119, 128-141.
37. Trist. V 14 ; ex Ponto II 3 en 4, in : Gedichten van W. DEN ELGER, 1726 [zie HORATIUS, n. 39] ; blz. 51-56.

38. Ovidius Metamorphosis, Ofte de XV. Boecken van syne
Herscheppinge... In Rym ghestelt door I. V[AN] MNERBEEcQj
... Tot Uytrecht, By Lambrecht Berts ... 1727.
4to.
(Iv), 7-401 , (9) blz.Leiden.
Gent,
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Titelvitgaaf: Id., zonder adres, M.D.CC.XXII. (sic).
Gent Ac. (defect).

39. De gedaant-wisselingen van P. Ovidius Naso, in het latyn
en nederduitsch, Nieulyx vertaald ... door ISAAK VERBURG
nevens omstandige aantekeningen ... door ANTONIUS BANIER
... Met een groot getal keurlyke prentverbeeldingen, door B.
Picard en andere voorname Meesters gesneeden, vercierd. Eerste Deel. Te Amsterdam, By R. en J Wetstein, en W. Smith.
MD CC XXXII. — Tweede deel, ibid. MD CC XXXII.
folio. — Deel I: (ILI), 247 blz. — Deel II: 249-524, (4) blz.
Antw. J., Katwijk, Amst. Pr.
Herdr.: Id. Vercierd met C.XL. prentverbeeldingen, Zeer keurig naar de Tekeningen van Eisen, Gravelot, Moreau, en anderen, in het Koper gebragt, door de beroemde Kunstgraveerders
Le Mire, Longueil, &c. Eerste deel. Te Amsterdam, By D. J.
Changuion en G. Warnars. MDCCLXXIX. — Tweede deel, ibid.
TsiDCCLXXIX.
4 to. — Deel I: (14), 277 blz. — Deel II: (2), 308, (12) blz.
— Het Nederl. alleen.
Prozavert.

Leiden Pr.

40. ... Eerste Heldinnebrief ... In Vaarzen gebragt door WILLEm
HESSEN. Te Haerlem Gedrukt By Jan Bosch [omstr. 1734 ?].
8 blz. 4to.
den Haag.
41. Enone aan Paris, in verzen vert. in: Alle de Werken van 't
kunstgenootschap, Natura et arte. VI e deel. Dichtlievende Oeffeningen. Te Rotterdam, By Philippus Losel, MDCCXLI; blz. 204-216.
Leiden.

42. Amor. II 15, in : De Herderszangen en Mengeldichten van
ABRAHAM DC HAEN. Te Amsteldam, By Theodorus Crajensehot ... 1751;
blz. 217-218.
Brussel, Nijmegen
43. Her. XIV, in verzen vert. door H. A. in: Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen. Zesde afdeeling Vierde
deel. Te Amsteldam, By Pieter Meijer ... MDCCLXIII; blz. 201-204.
Brussel.
Herdr. (of titelvitg. ?) : ld. Tweede druk, ibid. MDCCLXIII;
biz. 201-204.
Leuven, Londen.

44. Rouw-zangen en Brieven van ... Publius Ovidius Naso,
In Helden-Veersen door J. Du WOLF ... Tot Gend, By C. J.
Fernand ... 1780.
124 blz. 4to. — Zeer vrije vertaling der Tristia.
Gent.

45. Met. XIII, 789-839, in : Poezy van P. HUISINGA BAKKER. II, 1782
[zie CLAUDIANUS, n. 2] ; blz. 110-113.
46. Trist. I 3, III 4, IV 1 en 3 vv. 1-72, V 3, in : Proeven van dichtkundige Letteroefeningen Derde deel. Door J. MACQUET Te
Utrecht, Bij de Wed. J. van Schoonhoven, MDCCLXXXVI; blz. 175-193.
Nijmegen I.

47. Met. IV 55-166, in verzen vert. in : Kabinet van mode en smaak.
Tweede deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1791 ; blz. 49-56.
Brussel.
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48. Saffo aan FaOn, in verzen vert. door BILDERDIJK, in: Kl. Dicht.
Handschriften [zie ANACREON, n. 13]. Vierde Schakeering ... MDCCXCI;
blz. 3-12.
Herdr. : a) Verspreide Gedichten van Mr Wm BILDERDIJK.
Eerste deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp. MDCCCIX ;
blz. 133-146.
b) Kl. Dicht. nandschr. Nieuwe uitg. P D. 1823; biz. 239-247.
49. Hypermnestra aan Linceus, in : Poezy van H. ASSCHENBERG, 1793,
[zie HORATIUS n. 58] ; blz. 1-8.
50. Leander aan Hero, in verzen vert. door BODDAERT, in: Kl. Dicht.
Handschriften [zie ANACREON, n. 13]. Agtste Schak. ... MDCCXCV ;,
biz. 97-108.
Herdr.: Id. Nieuwe uitg. IP D. 1823; blz. 41-48.
51. Phyllis aan Demophoiin, in verzen vert. door J. MEERMAN, in:
Nieuwe dichtgewyde mengelingen van het genootschap ... Kunstliefde
spaart geen vlyt. Vierde deel. In 's Haage, by Vosmaer en zoonen,
1806 ; blz. 98-104.
Brussel.

52. Een of een paar uittreksels in elk der vier deelen van: Zedekundigt- Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN, 1807-1810 [zie CICERO, n. 19].
53. Proeve eener vrije navolging van eenige stukken uit de werken
van Publius Ovidius Naso in Hollandsche verzen door JAN MESSCHERT
VAN VOLLENHOVEN. Eerste deel. Te Amsterdam bij Immerzeel en Comp.
MDCCCIX. — Tweede deel, ibid. MDCCCIX. — Derde deel, ibid.
MDCCCX.
8vo. — I • Dl.: X, 128 blz.; elf stuke uit Her. — IP Dl.: IV,
'35 blz. — III° Dl.: x35 blz. In II en III zeer aanzienlijke uittreksels uit bijna alle boeken der Met.
Amst. Kr., Nijmegen J.

54. De Treur-digten van Publius-Ovidius Naso, door VooR
DEN ARMEN [ = LOD. J. MACCAGE 0. F. M.]. Eersten boek.
T'Ypre, ... Annoy-Vandevyver, ... MDCCCXIV. — Tweeden
boek, ibid. MDCCCXIV. — Derden boek, ibid., MDCCCXV.
— Vierden boek, ibid. MDCCCXV. — Vijfden boek, ibid.
MDCCCXV.
8vo. — I' boek: 42 blz.; 2' b.: 29 blz.; 3' b.: 63 blz.; 4* b.:
56 blz.; 5' b.: 65, (3) blz. — Verzen.
Brussel G., Gent.

55. Vertaling van Naso's 3. de Klaagzang [= Trist. I 3], in verzen,
door [K. A.] VERNIER, in : Annales Belgiques ... Tome quatrieme. A
Gand. Chez J. N. Houdin [1819] ; blz. 364-367.
56. Trist. III 3, in : Jeugdige Gedichten. van G. OUTHUYS. Te Franeker, Bij Tke J. Tuinstra. MDCCCXX ; blz. 78-83.
57. Fast. IV 747-776 ; Amor. III 9 ; Fast. II 119-144 ; Met. I 452-567,
in verzen vert. in : M. Val. Messala Corvinus door M. C. VAN HALL [zie
HORATIuS, n. 72], Il e deel, 1820 ; blz. 72-74, 91-92, 130-131, 164-166.
Herdr. (behalve Fast. II 119-144) in : Navolgingen ... 1855
[zie HORATIUS, IL 59, d] ; blz. 9-12, 111-115, 73-76.
58. Heldenpleit [_,..-_ Met. XIII, 1-381], in : Poezy van Mr ISAAC DA
COSTA. Eerste deel. Te Leyden, by L. Herdingh & Zoon. MDCCCXXI;
blz. 159-180

- 809 Herdr.: a) Id. Tweede druk. Eerste deel. Haarlem, A. C.
Kruseman [1847] ; blz. 67-86.
b) In: Kompleete Dichtwerken.
Her.
IX, X, II, XI in verzen vert. in: Sprokkelingen door Mr
59.
WILLEM BILDERDIJK. Te Rotterdam, b y J. Immerzeel, junior. 1821; blz.
15-49.
60. Her. XIV in verzen vert. in: Krekelzangen van id. Eerste deel,
ibid. 1822; blz. 19-25.
61. Amor. III 9 in verzen vert. door S. IPz. WisELms, in : Nederlandsche Muzen-Almanak. 1824. Zesde jaar, ibid.; blz. 95-98.
62. Met. IV 55-166, in: Dichtbloemen van L. RIETBERG ... Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, junior. MDCCCXXV ; blz. 194-202.
GC Proeve eener navolging van Ovidius Gedaantverwisselingen,
door M r W. BILDERDIJK. Te Amsterdam, by P. den Hengst en Zoon.
MDCCCXXIX.
VIII, 206 blz. 8vo. - Vert. in verzen van Metam. I-VI 145.
Daaruit : 90 verzen in : De Nederlandsche Mercurius ... Amsterdam ... 1829; blz. 540-542.

64. Amor. I 15, in : Nieuwe Dichtbundel van S. Iz.
[zie Botrius, n. 8] ; blz. 178-180.

wisEuus, 1833

65. Amor. III 9 door W. HECKER en Her. V door R. BENNINK JANSSONIUS, in : Dichterlijk Mengelwerk. 1836 [zie ANTHOL. GR., n. 5] ; blz.
11-14 en 65-70.
66. Amor. III 9, in : Oude Lief de door A. HIRSCHIG, 1840 [zie TiBULLUS, n 13, II] ; blz. 109-112.
67. I. Met. XI, .592-632, in : Herinneringen aen het feest gevierd to
Merckem, den 20 Augustus 1844, ter eere van ... Sidronius Hosschius ;
door PRITDENS 'VAN DUYSE ... Gent ... C. Annoot-Braeckman ... 1845 ;
blz. 87-88.

Herdr. in II.
H. 'hist. I 3, IV 10; Met. XI 410-748; Amor. III 9 in: PR. VAN
DUVSE's Nagel. Ged. VIII, 1884 [zie ANACREON n. 26] ; blz. 90-110.

68. Fast. II 195-242 in verzen vert. in : Navolgingen door M. C.
VAN HALL, 1855 [zie HORATIUS, n. 59, d] ; blz. 39-42.
69. Rem. Am. 139-206 in proza, bekort, in: Lessen van Wysheid ...
door W. STAATS EVERS, 1857 [zie CLAUDIANUS, n. 8, b] ; blz. 50-52.
70. Met. VIII 620-724, in proza vert. in : Proza en Poézie. Leesboek
... door Dr. G. J. Dozy en F. DE STOPPELAAR ... Zalt-Bommel, H. J.
van de Garde, 1868; blz. 18-21, - en in de *volgende uitgaven (ll e , Tiel,
A. van Loon [1911]).
71. Met. IV 55-166 metriscn vert. in: Vox Gymnasii, l e jrg. 22 Mei
en 7 Juni 1882.
72. Met. XIV 622-771 inetrisch vert. door Mr. S. J.
derland ... [37 e jrg.] 1885. Tweede deel ; blz. 251-255.

E. RAU, in: Ne-

73. Met. XII 39-63, XI 592-632 in : Lief de's Dageraad, door EDW.
13. KosrER, 1890 [zie EURIPIDES, U. 22, a] ; blz. 91-94.
Herdr.: a) Verzam. Gedichten van EDW. B. KOSTER, 1903 (en
1917) [zie ANTHOL. GR. n. 6] ; blz. 397-400.
b) Gedichten van EDW. B. KosrER, 1907; blz. 230-233.

74. Ovidius' Gedaanteverwisselingen. In proza vertaald ,..

- 810 door Dr. W. G.
Looy. 1904.

VAN DER WEERD ...

Amsterdam, S. L. van

XVI, 640 blz. 8vo.
75. Met. IV 55-166 in verzen vert. door J. VAN VEEN, in : Morks
Magazijn. Zeventiende Jaargang. Tweede deel ... 1915 ; blz. 96-99.
76. Met. I 1-415, II 1-400, VII 1-349 en 490-660 ; Trist. IV 10, V 1;
ex Pont. II 1; Fast. I 1-62 in proza vert. in : Handboek ... door HALBERSTADT, III, 1917 [zie CAESAR, n. 6] ; blz. 105 vlg.

77. Metamorfosen, in de oorspronkelijke versmaat vertaald
door Mr. H. J. ScHEuER. ... 1923. N. V. .. . vrhn P. M. Wink,
Zalt-Bommel.
VIII, 311 blz. 8vo.
CXXIII. Persius.
1. Sat. IV, in : J. DE DECKERS Gedichten, 1656 [zie AUSONIUS, n. 1] ,
blz. 175-177.
Herdr.: a) Rym-Oeffeningen. 1659 ; Eerste Boeck, blz. 16-18.
b) id. 1702, Eerste Boeck ; blz. 16-18.
c) in n. 3, blz. 33-35.
d) Rym-oeffeningen, Eerste deel, 1726 ; blz. 372-374.
2.

Vert. door A.

VALENTIJN,

1682 [zie juvENALis, n. 7].

Herdr.: 1703.

3. Alle de Schimpdichten, 1709 [zie JuvENALis, n. 19].
Sat. I, II en III door E. E[=EMILIUS EI,MEGUIDI = M. VAN
MERWEDE] . - III door CHR. PIERSON. - IV door E. E ELmEGumil ;
id. door J. DE DEKKER [zie n. x]. - V en VI door CHR. PIERSON.
Uittreksels nit Sat. I, II, III, door E. E., en V door PIERSON,
in : Levens der Lat. Poeten door P. LE CLERCQ, 1745 [zie HORATIUS,
n. 41, II] ; blz. 341-356.
De vertaling van Sat. V, 132-173, welke Le Clercq op
biz. 351-353 aanhaalt, schrijft hij ten onrechte aan E. E. toe;
het is die van Chr. Pierson, met vele veranderingen.

4. Uittreksels nit Sat. II en III, in: Zedekundige Schoonheden ...
door N. G. VAN KAMPEN, W e deel, 1810 [zie CICERO, n. 19] ; blz. 125-127,
153-154.
5. I. Sat. VI, door B[ILDERDIJK], in : Mnemosyne ... VI. Stuk. Te
Dordrecht ... 1819; blz. 282-286.
Herdr. in:
II. Sat. I en VI in : Nieuwe Dichtschakeering, door Mr. WILLEM
BILDERDIJK. ... Tweede deel. Te Rotterdam, by J. Immerzeel, junior,
1819; blz. 189-206.
Herdr. in:

III. Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen
tijd nagevolgd door Mr. WILLEM BILDERDIJK. Ibid. 1820.
VIII, 8.8 blz. 8vo. - Verzen.
6. Sat. III, in proza vert. door J. MICHEELS, in : De Toekomst ...
Brussel ... 1870; blz. 360-368.
Overdruk met adres : Antwerpen, L. De Cort ... 1870.
7.

Saturae Persi in Belgicum sermonem versae, of biz. 28-
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67 van : Persiana, door Dr. J. VAN WAGENINGEN jr., achter :
Programma van het Gymnasium to Groningen voor het jaar
1891-1892. I. Oppenheim, Groningen, 1891.
Proza-vertaling.

Herdr. in : Auli Persi Flacci Saturae Edidit atque ... inter-.
pretatione belgica ... instruxit IACOBUS VAN WAGENINGEN. Pars prior,
prolegomena, textum, interpretationem belgicam continens. Groningae ... P. Noordhoff, A° MCMXI.
LXIII, 48 blz. 8vo.
CXXIV. Petronius.

1. Sat. CXVIIII-CXXIV [uitg. Didot, Parisiis 1860], in verzen vert.
in : Navolgingen ... door M. C. VAN HALL, 1855 [zie HORATIUS, n. 59, d] ;
blz. 128-144.
2. Cena Trim. 62 in : De Magie ... door K. H. E. DE JoNG, 1921 [zie
EURIPIDES, n. 30] ; blz. 92-94.
CXXV. Phaedrus.'
1. Eenige fabelen in: De vvarachtige Fabvlen der dieren, door ED.
bE I)ENE, 1567 [zie AESOPUS, n. 5].
2. D'Esopisse Verdigsels van Phmdrus ... als merle d'uytgelese Tooneelspreuken van Publius Syrus. Tot Leyden, Gedrukt
by de Weduwe van Joh. le Carpentier ... 1672.

Rott.,) Leiklen, Utrecht, Londen.

(2), 88 blz. 8vo. — Proza. — In de exempl. Utrecht en Londen
komt voorin, en in het ex. Leiden achterin, met afzonderlijke pagineering en signatuur : Phcedri ... fabularum ,EsoPiarum libri
qvinque ... & Selectce Publii Syri Sententice. In usum Gymnasii
Lugduno-Batavi, &c. ... Lugd. Batay . Apud Viduam Joh. le Carpentier. CUIDCI,XX [I . In het ex. Rott. ontbreekt de Lat. tekst.
Herdr.: a) t'Amsterdam, By Justus van Lotten. ... 1693.
94 blz. 8vo.

Leiden.
b) Ezopische fabelen van Fedrus ... Nevens een aanhangsel
van [5] fabelen, Onlangs in 't licht gebracht, en nu in 't Nederduitsch vertaelt. t'Amsterdam, By Justus van Lotten ... 1716.
(16), 96 blz. 8vo. — In dezen en den volgenden druk
zijn de spreuken van Publilius Syrus achterwege gebleven.
Brussel.
c) t'Amsterdam, By d'Wed. Jan Haffman, en Pieter van Dorth
... 1766.
(i6), 96 blz. 8vo.
Amst.
3. Fab. I 2 en 6, in verzen vert. in : Griekse, Latijnse en Neerduitse
Vermakelykheden der Taalkunde ... door PIETER RABUS. Te Rotterdam,
By Barent Bos ... 1688 ; blz. 369-370, 372.
Leiden.
Titeluitg: De tweede Druk ... Te Rotterdam, By Pieter vander
Slaart ... 1692.
Gent J.

(1) L. HERVIEUX, Les Fabulistes Latins, Tome I, 2° id. Paris 1893,
vermeldt geen Nederlandsche vertalingen. — De een of andere,. .fler bij
Aesopus genoemde bewerkingen kon evengoed hier worden overgebracht. Zie daarover Inleiding,, blz. 183-184.
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4. Phdri, Fabularum lEsopiarum, libri quinque Editio
quinta ... In qua jungitur Interpretatio Gallica ... In Belgicum
autem Metrum convertebat JoH: HILARIDES. Franequer, Ex
Officina Leonardi Strik MDCLXXXXIV.
(40), 411, (1), (64) blz. 8vo. — De Fransche vertaling is die
van ISAAC Louis LEMAISTRE
(DE SAci), voor de eerste maal verAntw. J., Leuven, Gent.
Herdr.: Phaedri Fabul
: Qvas E Latino in Belgicum
Metrum cony ertebat J. H. curis secundis. Dat is Phaedrus Esoopische Uertellingen In Neederdujtsen Dichte Vertaald Door JoHANNES HILARIDES. En By deezen Tweeden Druk Naader oovergezien
Te Dokkom, By Joh : Hilarides ... 1695.
schenen to *Parijs in 1647.

44, 168 blz., 8vo. — Lat. en Nederl.

Gent, den Haag.
5. I. Fab. I 1 en 4, in : D. VAN HOOGSTRATENS Gedichten 1696 (en
1697) [zie CEBES n. 6] ; blz. 343-344.
Herdr. in:

II. Ezopische Fabelen van Fedrus ... In Nederduitsch Dicht
vertaelt ... door D. VAN HOOGSTRATEN. t'Amsterdam, By FranCIDI:)CC I.
cois Halma
blz. 4to. Met platen.
(34), 198, (12)den
Haag, Rott.
In de overige mij bekende exemplaren is het jaartal veranderd
in CI31.7)CCIIII : Brussel (2 ex.), Gent, Gent Ac., Leuven II, Amst.,

Amst. I., Leiden.
Herdr.: a) In 's Gravenhage By Gerard Block, MDCCXXXIX.
(48), 259, (27) blz. 8vo.
Gent, Kfftwijk.
Titeluitg.: Te Amsterdam, By Steven van Esveldt
1753.
Brussel.
b) Phaedri fabularum Esopiarum collectio. Verzaemeling der
Ezopische fabelen van Fedrus ... Door ... DAVID VAN HOOGSTRATEN ... Amstelodami, Sumptibus Societatis, z. j.
(4), 201 blz. 121110. - Misschien een nadruk.
Brussel G., Gent, Leuven.
C) Ezopische Tabelen van Fedrus In Nederduitsch Dicht vertaelt ... door D. VAN HOOGSTRATEN. Met nieuwe Konst-Platen. Te
Amsterdam, By Steven van Esveldt ... 1769.
(48), 259, (27) blz. 8vo.
Nijmegen, Amst., Leiden.
6. Prol. en Fab. I 1-11, in : A. MOONENS Poezy, 1700 [zie ANTHOL.
CR. n. 3] ; blz. 786-792.
7. *Fab. I 1 en Prologus, vertaald door J. J. SLATERUS. Kampen,
D. OOSTENDORP [1718].
Overgedr.: Maendelyke Uittreksels
Augusty 1718. Zevende
deel. t'Amsterdam ; blz. 225-227 ; Oktober 1718 ; blz. 485-487
Amst.
8. Uitgezochte Fabelen van Esopus en Phaedrus door H. TH. TERKAMP, 1773 [zie AEs0PUS, n. 13].
Herdr.: 1787.
9. Phaedri Fabularum Asopiarum liber primus ... De Verdigtsels
van Phedrus, Eersten boek. Vertaeld in het Vlaemsch, en geplaetst
-nevens het Latyn ... Tot Gend, By C. J. Fernand ...
55 blz. 8vo. — Proza-vertaling
Brussel.
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CXXVI. Plautus.'
1. Vulgaria Plauti comici incundissimi. [aan het slot :] Jmpressa
Dauentrie per me Jacobum de Breda. Anno domini Millesimo. quadrigentesimo nongesimoprimo. tercia die septebris.
(24) bldn 4to. — Korte zinsneden en zegswijzen uit Plautus, met
vertalmg.

den Haag, Louden.

2. M. Accii Plavti Amphitrvo. Overgheset in de Nederduytsche tale door ISAACVS VAN DAMME. Tot Leyden, Voor Bartholomeus Iacobsz. de Fries ... 1617.
(69) 151z. 4to. — Vert. in verzen.

Leuven II, Gent, den Haag.
Herdr.: Den tweeden Druck ... T'Amsterdam, Voor Dirck Cornelisz Houthaeck ... 1635.
(52) blz. 4to.
Leuven II, Gent, den Haag.

3. Vvarenar, Dat is : Aulularia van Plautus, Nae 's Landts
gheleghentheyt verduytschet [door P. C. H00FT] ... t'Amsterdam, Voor Cornelis Lodowijcksen vander Plassen ... 1617.
(22) bldn 4to. — Vert. in verzen.

Gent, Haarlem.
Zeer dikwijls herdrukt: zie Warenar, uitg. door P. LEENDERTZ
j r . Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink [1896] ; blz. XXXVI vlg.,
en Ged. van HoorT, uitg. door F. A. STOETT II, 1900, blz. 282 vlg.
Min of meer aanzienlijke uittreksels in vele bloemlezingen,
o. ct.: Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en
Zuid-Ned. Literatuur ... door J. A. ALBERDINGK THYM. Tweede
bundel. Amst., C. L. van Langenhuysen, 1852 ; — Nederlands
Dichters tot op de helft der achttiende eeuw ... door D. OuwERSWOT. Eerste deel. Amsterdam, G. Portielje & Zoon, 1856. —
Nederlandsche Dichterhalle ... door J. F. J. HEREMANS. II. Gent
... L. Hebbelynck ... 1864. — Inleiding tot de beoefening der
Nederl. Letterk. ... door D. DE GROOT, L. LEOPOLD en R. R.
RuKENs. Eerste deel. Groningen, Wolters, 1867, en volgende uitgaven (titel : Nederl. Letterkunde ; 12 e druk, ibid. 1923). — OudNederl. Leesboek ... door J. H. VAN DEN BOSCH. Tweede deel.
Utrecht, H. Honig, 1898. — Dichters van den ouden tijd ... door
Dr. G. KALr y . Amsterdam, P. N. van Kampen & zoon [1904]. —
Leer- en leesboek ... door Dr. W. VAN SCHOTHORST. Eerste deel.
Utrecht, Kemink en Zoon ... 1906 ; 2e dr. ibid. 1908. — Onze
Letterkunde ... Door Dr. J. VAN DER VALK. Deel II ... Rotterdam,
J. M. Bredee, 1908. — Zuid en Noord ... door Ev. BAUWENS S. J.
40 deel, 5e uitg. [Brugge] Desclee, De Brouwer en Co, 1910 ; en
volgende drukken. — Nederl. Leesboek voor de hoogere klassen
... door M. BRANTS en 0. VAN HAUWAERT. II e Deel. Gent, Vanderpoorten, 1911 ; — Letterkundig Leesboek door D r J. PRINSEN.
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1913 en volgende uitg. (3e dr.
ibid., 1922). — Fen nieuwe bundel ... door Dr. K. H. DE RAAr
(1) Plautus op ons tooneel, door J. A. WORP, in : Tijdschr. voor Ned.
Taal- en Letterk. VIII, 1888 blz. 81-154 is mij hier zeer nuttig geweest.
In die studie zal men zien, dat in vele der hier opgenoemde blijspelen,
inzonderheid in die van VAN HALMAEL, slechts hier en daar iets vertaald
is. Men zal er ook nog andere stukken vermeld vinden, waarin nog
minder vertaalde verzen voorkomen.

- 814 en J. J. GRISS. Derde deel. Rotterdam, W. L. & J. Brusse,
MCMXIV (bijna geheel Warenar), en : Zeven Beuwen ... Door
id. en id. Eerste deel, ibid. 1917 (id.) ; - Bloemlezing door
KNUTTEL, I, 1914 [zie HORATIUS, n. 3] ; - Letterkundig Leesboek ... door J. H. VAN DEN BOSCH en Dr. C. G. N. DE VOOYS.
Eerste deel. Wolters, Gron.-den Haag, 1919.

4. Dubbel en Enkkel ... door W JOAN BLASIUS ... t'Amsterdam, By Jacob Lescailje ... 1670.
(12), 76 blz. 8vo. - Berijmde vertaling der Menaechmi.
Leiden.
5. De gelyke Tweelingen ... JJit de Menchmi ... Nil Volentibus
Arduum. t'Amsterdam ... by Joannes van den Berg ... 1670.
(i2), 103 blz. 8vo.
Gent.

Herdr.: a) De twede Druk ... Tel Amsterdam, By Albert Ma.
gnus ... 1677.
(8), 112 blz. 8vo.
Plantijn, Rott.
Dezelfde druk, met vii andere stukken verschenen onder
den titel: Dichtkonstige Werken van ... Nil. volentibus.
arduum. Ibid. 1677.
Leiden.
b) De derden Druk, ibid. 1682.
(8), 112 blz. 8vo.
Leiden, Rott.
c) Vierde Druk ... Te Amsterdam ... by de Erven van J. Lescaille ... 1715.
(4), "3 blz. 8vo.
Gent, Nijmegen 7., Groningen, Haarlem.
6. De tvvee ghelijcke Schippers. Clvcht naer-ghebootst uyt den Melichnius van Plautus Door A. F. WOUTHERS ... t'Antwerpen, By Ianbaptista vande Cruijs ... 1675.
52 blz. 8vo.
Leiden.
7. De Debauchant ... [Uit de Mostellaria, door P. BERNAGIE]. T'Amsterdam, By Albert Magnus ... 1686.
56 blz. 8vo.
Leiden.

Herdr.: Te Amsteldam, By Izaak Duim ... 1747.
56 blz. 8vo.

Leiden.
8. De Deboosjant, Of de Mostellaria ... vertaald, verschikt, en berymd, door LUDOLPH SMIDS, M. D. ... tot Amsterdam ... By Jan Klaazen
ten Hoorn ... 1686.
(4), 44 blz. 8vo.
Leiden.
Herdr.: t'Amsterdam, By Henrik Bosch ... [omstr. 1720].
64 blz. 8vo.

Gent, Leuven, Haarlem.
9. De geschaakte Cinthia ... Getrokken uit de verwaande Krygsman
Van Plautus ... [door L. SMIDS]. t'Amsterdam, By d'Erg : (sic) van J.
Lescailj e ... 1688.
(8), 72 blz. 8vo.
Leiden, Haarlem.
10. De verboode vleesverkooper, Bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus
(sic) ... [door H. VAN HALmAEL]. t'Amsterdam ... by Hendrik van de
Gaete ... 1709.
52 blz. 4to.
Leiden.
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11. De Herstelde Zoon, Gevolgt uit Mostelaria (sic) ... [door id.]
Ibid. 1711.
56 blz. 4to.
Gent, Leiden.
12. De Edelmoedige Vrinden, Gevolgt na de Trinummus ... [door
id.]. Ibid. 1711.
56 blz. 4to.
Gent, Leiden.
13. Stukjes uit verschillende blijspelen in proza vert. in de vier
deelen van : Zedekundige Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN, 18071810 [zie CICERO, n. 19].
14. Aulul. 631-658, 713-777 [door JAN TEN BRINK , in : Bibl. van oude
Letterk.. I, 1808 [zie DEMOSTHENES, n. 2], blz. 297 vlg.

15. Het Spookhuis (Mostellaria) ... Vertaling van M. B.
Amsterdam, P. N. van Kampen & zoon.
1892.

MENDES DA COSTA.

VII, 58 blz. 8vo. — Prozavertaling.
16. Pseud. 3-128, in proza vert. door CH. M. VAN DEVENTER, in : De
Kunstwereld, ne jrg. 1895 ; blz. 684-686.

17. De Tweelingbroeders, vertaald door A. C.
A. Versluys, Amsterdam [1908] .

RANUS.

MAAS GEESTE-

64 blz. 8vo. — Prozavertaling.

18. De Tweelingbroeders. Metrische vertaling ... door Prof.
Dr. H. VAN HERWERDEN. Amsterdam, Mij voor goede en
goedk. lectuur, [1908].

86 blz. 8vo.
Daariiit, vert. van vv. 881-1045 in : « Sesam open u! » ... door
L. SIMONS, ibid. 1909; blz. 478-486.

19. De Tweelingbroeders. Jambische Bewerking ... door
Louis COUPERUS. Amsterdam, van Holkema & Warendorf.
(Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1 916) .
76 blz. gr. 8vo.
CXXVII. Plinius maior.
I. a) Caii Plinii Secundi ... Boecken ende Schriften, in drie deelen
onderscheyden ... Nu nieuwelijck uyt den Hoochduytsche in onse Nederlantsche sprake overgeset en met schoone Figuyren geciert. Tot Arnhem. Ghedruckt by Jan Janszen ... M.DC.X.
(8), 514 blz. 4to. — Uittreksels uit Nat. H. VII, VIII, X, XI
en uit allerlei schrijvers.
Gent, Leiden (2314 D 34)•
Herdrukt in II.
b) Exemplaren van den druk 1610 werden naderhand vermeerderd met een vierd'e boek : Beschrijvinghe vande visschen ... (uittreksels uit Nat. H. IX).
(8), 612, (6) blz. 4to.
Leiden (1075 B 32), Londen.
Herdrukt in II b en vlg.
II. a) Caii Plinii Secvndi ... Boecken en Schriften in vier deelen
onderscheyden ... met schoone Figuren verciert Tot Arnhem, By Jan
Jansz ... 1617.

- 816 (8), 612, (6) blz. 4to. — Het . vierde Boeck 1 behoort tot dezelfde
oplage als in de exemplaren 1610, genoemd onder I b.

Brussel, Amst., den Haag, Londen.
b) Id. Ghedruckt Tot Hoorn, by Pieter Jansz. van Campen,
Voor Hendrick Laurentsz ... tot Amstelredam ... [ca 1628].
(8), 512, 93, (5) blz. 4to.
Amst., Londen.
c) Id. Ghedruckt tot Campen, By Arent Benier. Voor Hendrick
Laurentsz ... tot Amsterdam ... [1644 ?].
512, 93, (5) blz. 8vo.

Gent, Amst.
d) C. Plini Secvndi ... vier Boecken ... met schoone figueren
naer het leven verciert. Tot Amstelredam, By Hendrick Laurentsz.
... 1644.
(8), 512, 93, (24) blz. 4to.
van Heurck, Amst.
e) Id. Tot Amsterdam, By Joost Hartgers ... 1644.
652, (4) blz. 8vo.

Amst., Londen.
f) C. Plini Secvndi ... vijf Boecken ... met veel kopere Plaeten
verciert. t'Amstelredam, By Ioost Hartgers ... 1650.
802 blz. i2mo. — Het derde boek der vorige drukken
is van nu of in tweeen gesplitst.

Gent, Amst., Londen.
g) Id. t' Amsterdam, Voor Jan Hendricksz. ende Jan Rieuwertsz. ... 1657.
568, (8) blz. 8vo.

van Heurck, Gent (defect), Amst. (1069 G 7).
Londen.
h) Id. Tot Leeuwarden, By Gijsbert Sijbes ... 1657.
734

blz.

8vo.

Amst. (738 F 41), Rott.
1) Id. t'Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn ... 1662.
568, (8) blz. 8vo.

Antw.
Id. met adres: t'Amsterdam, By de Weduwe van Theunis
Jacobsz. 1662.
Amst. (54o it 26).
Id. met adres : t'Amsterdam, By Dirck Dircksz. 1662.
den Haag.
*Id. (of het volgende ?) met adres : Amsterdam, Abraham
Wolfgang, 1662.
(Blijkens een noot op blz. 3 der
uitgaaf 1770).

j) Id. t'Amsterdam, By Abraham de Wees. 1662.
687 blz. 8vo.

Amst. (332 C 8).
k) Id. t'Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot
... 1680.
568, (8) blz. 8vo.

Amst.
Titeluitgaaf : ibid. 1681.

Katwijk.

1) Id. Tot Utrecht, Gedruckt by .Juriaen van Poolsum ... 1687.
624 blz. 8vo.

van Heurck, Leiden.
Id. met adres : t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn ... 1687.
Antw., Gent.
m) Id. t'Amsterdam, By de Wed : van Gysbert de Groot ...
1703.
568, (8) blz. 8vo.

Amst. (1051 F 26), Londen.
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Id. met adres : t'Amsterdam, By Casparus Lootsman ...
1703.
Amst. (644 G 12 en 1051 F 25).
n) Id. t'Amsterdam, By de Erve de Wed : Gysbert de Groot,
en Anthony van Dam ... 1724.
568, (8) blz. 8vo.

Amst., Rott.
o) Id. t'Amsterdam, By Isaak van der Putte ... 1733.
568, (8) blz. 8vo.

Amst., Londen.
p) Id. Te Amsterdam, By Jan Morterre ... 1757.
568, (8) blz. 8vo.

Amst.

q) Id. Te Amsterdam, By Abraham vander Putte ... 1757.
568, (8) blz. 8vo.

Burgersdijk N.
r) Id. Van Nieuws overgezien ... Door ... TH. V[AN] B[RUSSEL].
Te Amsterdam, By Jan Morterre [1770].
(10), 642, (Lo) blz. 8vo.
Brussel, Amst., Burgersdijk N., Nijmegen I
s) Id. Te Amsteldam, By de Erve H: van der Putte en E :
Boekhout ... 1776.
568, (8) blz. 8vo.
Burgersdijk N.
CXXVIII. Plinius minor.

1. Epist. I 9 en VII 26, in : Nieuwe Vaderl. Bibliotheek [zie CLEANTHUS, n. 2]. Vijfden deels tweede stuk. MDCCCI; blz. 592-594.
2. Verscheidene brieven geheel of gedeeltelijk vertaald in: C. C.
Plinius Secundus, door Mr M. C. VAN HALL. Te Amsterdam, by Johannes
Allart. MDCCCIX.
Nijmegen J., Utrecht.
Titeluitgaaf: Id. Nieuwe uitgave. Te Amsterdam, by Johannes
van der Hey. MDCCCXIX.
Gent.
Daaruit : vert. van Epist. VI 20 in : Zede- en letterkundige
lessen ... door P. VAN GENABETH. Tweede druk. 1 e deel. Proza.
Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1833 ; blz. 305-308.
3. Epist. VI 20 ; Paneg. 22, deel van 4, 48 en 49 in: Redevoeringen
en Verhandelingen van J. M. SCHRANT. Tweede deel. Leiden, J. J. Thyssens en Zoon. 1845; blz. 76-80 en 89-93.
4. Epist. III, 5, 7-16 door CHR. VAN DER Pip„ in: De Kunstwereld,
Ille jrg., 1896; blz. 124.
5. Epist. VIII 8 en 20, I 4 en 14, VI 32, I 8, VI 19, IV 22 en 13,
I 13 en 16, IV 6, I 9, in : Beatus ille ... door J. J. HARTMAN, 1913 [zie
HORATIUS, n. 133] ; blz. 119-123, 203-206, 208-219, 222.
Herdr.: a) In n. 7.
b) In: Beatus ille, 2e dr. 1921; blz. 122-126, 206-209, 211-222,
224-225.

6. Epist. III 21 door N. J. SINGELS, in : De Gids, 1914, vierde deel ;
blz. 303-304.

7. Geheel Boek I-IX en weer dan de helft der briefwisseling
van Plinius en Trajanus, in : Honderd jaar geestelijk leven
in den Romeinschen Keizertijd door J. J. HARTMAN. Leiden,
S. C. van Doesburgh. 1918 ; blz. 32-54 en 247-555.
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Herdr. in: *Id. 2e uitg. Ibid. 1921.
8. Plini et Traiani epist. 96 en 97 door Fr. H. R. in : De Nieuwe
Eeuw, VII, 1923-1924; blz. 754-755.
CXXIX. Propertius.

1. El. IV 14 vv. 11-38 in verzen vert. door JOAN DE HAES, in : Tooneel
van heidensche deugden en ondeugden, 1724 [zie ANTHOL. GR., n. 2],
1724 ; I, blz. 74-77.
2. El. V 3 vv. 1-50, in : Gedichten van W. DEN ELGER, 1726 [zie HORATIUS, n. 39] ; blz. 59-61.
3. El. I 1 en 2; II 1, 2, 3 en 4 vv. 3-10 ; III 3, 4 en 5, in : Proeven ...
Derde deel. Door J. MAcQuET, 1786 [zie OVIDIUS, n. 46] ; blz. 159-174.
4. El. III 3, door Q. Dv FLINES, in : Kl. Dicht. Handschriften [zie
ANACREON, n. 131, Twaalfde Schak., MDCCXCIX ; blz. 59-61.
Herdr. in: Id. Nieuwe uitg. Tweede deel. MDCCCXXIII; blz.
283-285.
5. EL I 18, in: Mengelpoezij van W. BILDERDIJK [l e deel]. Te Amsterdam, bij De Wede J. Doll. MDCCXCIX ; blz. 286-287.
6. El. I 2, in : Dichtlievende Uitspanningen van Mr. R. H. ARNTZENIUS. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek. MDCCCI; blz.
29-30:
7. I. El. IV 8 vv. 17-60; V 6, in : M. Val. Messala Corvinus, door M.
C. VAN HALL, e deel, 1820 [zie HORATIUS, II. 72] ; blz. 115-116 en
158-161.

l

Herdic. in II.
II. El. IV 8 vv. 17-60 ; I 2 ; V 6 ; IV 1, in : Navolgingen ... door M.
C. VAN HALL, 1855 [zie HORATiuS, n. 59, d] ; blz. 4-5, 79-80, 164-169,
201-203.
8. El. III 24 door J. J. K[oNING], in: De Recensent ... Vier en twintigsten deels tweede stuk. Te Amsterdam ... 1831; blz. 248-250.
9. El. I 2 door J. Tn. BiisER, ibid.; blz. 301-302.
Herdr. 'lit: Liederen van Anakreon door id., 1836 [zie ANACREON, n. 16, II] ; blz. 79-82.
10. El. I 18, V 11, in : Gedichten van H. J. C. VAN NOUHUYS. Amsterdam ... Bakels en KrOber 1845; blz. 41-42, 69-72.
11s., Al. TV 11, icn : Ligfde's DagtraaV1, door EDW. t13 KOSTER,
1890 [zie EURIPIDES, n. 22, al ; biz. 83-87.
Herdr.: Verz. Ged. van EDW. B. KOSTER, 1903 (en 1917) [zie
ANTH. GR. II. 6] ; blz. 405-408.
12. El. IV 23, 6 en 1 vv. 1-12; I 20 vv. 1-16; V 11, in proza vert.
door J. J. HARTMAN, in : Verslagen en Med. der Kon. Akad. van Weten.schappen. Afd. Letterkunde. Amsterdam, 1906; blz. 148 vlg.
CXXX. Publilius Syrus.
1-2. Gulde Spreuken, van Pvblivs Syrvs, ten dienste van de Delfsche
schole vertaelt, en op rijm gestelt door A[DRIANus] R[AVESTEIN]. Tot
Delff, Gedruckt by Ian Pietersz. Waal pot, 1633.
(6), 73 blz. 8vo. — 269 spreuken eerst in verzen, daarna woord

voor woord vertaald.

Amst.

- 819 3. ... d'uytgelese Tooneelspreuken van Publius Syrus, 1672. [Zie
PHAEDRUS, n. 2].

348 -I- 27 spreuken in proza vertaald.
Herdr. : 1693.

CXXXI. Quintilianus.
1. Van 't Onthouden ... in het Nederlants vertaelt, door M r WILLEm

VAN SCHAEP ... Tot Leyden, By Daniel van Gaesbeeck, 1677.
(8), 40 blz. I21110. - Inst. Or. XI, 2.

Leiden.
2. Van het Lachen ... id. door id. Ibid. 1677.
(12), 78, (6) blz. 12M0. - Inst. Or. VI, 3.
Leiden.
3. Bekorte vert. van Inst. Or. I, 1, 1-20; 2, 1-26; 3, 1-16 in: Schets
der hedendaagsche opvoedinge, 1784 [zie PLUTARCHUS, n. 12] ; blz. 73-97.
4. Een paar uittreksels in Deel III-IV van : Zedekundige Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN, 1809-1810 [zie CICERO, n. 19].

CXXXII. Sallustius,
1. C. Crispvs Salvstivs Vande T'samenzweeringhe
... Item Vanden Iugurtijnschen Oorloge ... nu nieuwelicx
overgesettet in onsen Nederlantschen spraecke, Door SIBRANDVM VOMELIVIVI ... Tot Franeker, Gedruckt by Romberth Doyema, 1613.
(40), 256 blz. 8vo.
Katwijk.

2. 't Zamenzwering van Lvcivs Catilina tegens de Staet van
BEN ...
En volght Ciceroos eerste vertoogh tegen L. Catilina. t'Aemsteldam, By Iacob Lescaille ... 1651.

Romen ... in 't Neerduits vertaelt door Dr. HERMAN

168 blz. 121110.

den Haag.

3. C. Salustius Crispus Roomsche Historie Van de 't Zamenzweeringe van Catilina. En den Oorlog Met Jugurtha ; Vertaelt
door F. v. II [00GSTRAETEN] . Tot Rotterdam By Fransois van
Hoogstraeten ... 1683.
(i6), 196 blz. 12mo.

Nijmegen J., Leiden.
4. Cat. 10-19 grootendeels vertaald in Nieuw algemeen Magazyn, van
wetenschap, konst en smaak Vierde deel, tweede stuk. Te Amsterdam, By d'erven P. Meyer en G. Warnars, MDCCXCVII ; blz. 882-892.

5. Over de samenzwering van Catilina, door JAN TEN BRINK,
1798 [zie CiegRo, n. 16] .
6. Uittreksels uit Sall. in elk der vier deelen van: Zedekundige
Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN, 1807-1810 [zie CICERO, n. 19].
7. Cat. 20, in : Feneldns gesprekken ... door J. M. SCHRANT, 1817 [zie
n. 6] ; blz. 256-258.
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Herdr. in : Id. 2e dr., 1829 ; blz. 456-458.

8. Catilina ... vertaald, door H.
van Gorcum en Comp. 1865.
12M0.
(2), IV, 3-68 blz.
Deventer.

VAN ALLEN

... Te Assen, bij

9. De Samenzwering van Catilina ... door Dr. H. C. Myr,LER. Amsterdam, S. L. van Looy-H. Gerlings [1893].
VI, 76, (I) blz. 8vO.
10. Jugurtha ... door G. BusKEN HuET. Ibid. [1894].
(7), '55 biz. 8vo.
11. Cat. 58 en 20, in : Sallustius, Livius & Tacitus. Tien Redevoeringen ... door P. EVARIST BAUWENS, S. J. Brussel ... A. Dewit ... 1907; blz.
27-30, 50-53.
12. Jug. 5-11 ; Cat. 5 en 56-61, in : Handboek ... door HALBERSTADT..
III, 1917 [zie CAESAR n. 6] ; blz. 80 vlg.
CXXXIII. Seneca.'
1. Dit sijn Seneka lereh ... in : Oudvlaemsche Gedichten der XIIe,
XlIIe en XIVe eeuwen, uitgegeven door Jonkh r PH. BLOMMAERT [l e deel]
... Gent ... L. Hebbelynck ... 1838 ; biz. 73-83.
Berijmde paraphrase van De remediis fortuitorum.
Herdr.: a) Id. opnieuw uitgegeven ... door W. H. D. SURINGAR.
Leiden, Gebroeders van der Hoek. 1895.
b) 136 verzen in : Oud-Neerlandsch Rijm en Onrijm, verzameld.
door J. M. SCHRANT. Leiden, bij C. C. van der Hoek, 1851;
blz. 107-111.
c) 50 verzen in : Seneka leren, door F. W. DRIJVER, in : Het
Belfort ... Gent ... Tiende jaargang, 1895. Eerste halfjaar ; blz. 403405. — Overgedrukt in : Middelnederlandsche Dichtkunst ... door
F. W. DRIJVER. Gent, A. Siffer, 1901 ; blz. 35-37.

2. Lucius Anneus Seneca vanden weldaden ... in nederlantsch vertaelt duer DIERICK COORNHERT. Tot Haerlem by
Jan van Zuren. 1562.
8vo.
(8), (234) bldnAntw.,
Gent, Brussel.
Herd r.: t'Amsterdam, By Ian Frederiksz Stam ... 1644.
(306) blz. 12M0.
Leuven, Leuven II, Gent, Katwijk, Nijmegen J.
3. Den Spieghel des hoochmoets VVesende Troiados ... in de ghedaente van een Tragedie ghestelt Door I. DVYM ... 1600, in : Ben Spiegelboeck inhovdende ses Spiegels ... in Dicht ghestelt door IACOB DVYM.
Tot Leyden, By Ian Bouvvensz. ... MDC.
Ongenummerd 4to met doorloopende signatuur, Den Spieghel des,
hoochmoets, die de laatste is, heeft de signatuur [Gg2]-1,1[5]

(1) In dit hoofdstuk ben ik veel verschuldigd aan De Invloed van
Seneca's Treurspelen op ons Tooneel door Dr. J. A. WORT. Amsterdam,
L. J. Veen, 1892. In dat mooie boek zal men zien, dat in de meeste der
hier genoemde tooneelspelen, slechts brokstukken uit Seneca vertaald
zijn.
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(katern LI bestaat uit 6 bladen). — Is een bewerking der Troades(zie WORP, De Invloed ..., biz. 69).

Leiden, Amst.
Id., ibid. MDC. Men vindtse to koop t'Amsterdam by Hans
Matthijsz. ...

Groningen.

4. P. C. HOOFTS, Achillis en Polyxenas Treur-spel ... 1614. [Zie
OVIDIUS, n. 8].
Bevat plaatsen uit Troad. en Agam.
5. Chorus Senecie in Thyeste [= 339-403, vert. door H. L. SPIEGHEL],.
achter in : Bellerophon, of Lvst tot vvysheyd ... [door D. PIETERSZ.
PERS. T'Amstelredam. By Dirck Pietersz ... 1614.
Brussel (2 ex.).
Herdr.. a) In : H. L. SPIEGHELS Hert-spieghel en andere Zedeschriften ... Tot Amsterdam, By Hendrik Wetstein, 1694; blz.
221-224.

Brussel, Rott.
b) In: Id. 1723 (1730 en 1764) [zie CEBES, n. 7] ; blz. 225-228.
c) In vele bloemlezingen, o. a.: Proeven van Ned. Dichtkunde

... door J. M. SCHRANT ... Gend ... A. B. Steven ... MDCCCXXVII.
-- Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en ZuidNed. Literatuur, verzameld ... door J. A. ALBERDINGK THum ...
Eerste bundel ... Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 1850.
Inleiding tot de beoefening der Ned. Letterkunde ... door D. DE
GROOT, L. LEOPOLD en R. R. RuKENs. Eerste deel. Groningen,
J. B. Wolters 1867, en in de twee volgende drukken (titel: Nederl.
Letterk., ibid., 1871 en 1874). — Nederlandsche Dicht- en Prozawerken .. door GEORG PENON. Derde deel, ibid. 1886. — Bloemlezing uit de Ned. Letterkunde der XVII e en XVIIIe eeuw door
R. K. KUIPERS. F. Duym, Gorinchem, 1887. — Bloemlezing door
KNUTTFL, I, 1914 [zie HORATIUS, 11. 3] — FR. BASTIAANSE. Overzicht ... [zie HORATIUS, n. 12, d]. Deel I. [1914]. — Nederl. Lyriek
... verzameld door TH. E. C. KEUCHENIUS ... II ... A. W. Sythoff's
Iiitg.-mij, MCMXXII
6. Clavdivs Domitivs Nero. Tragoedie. Door GvIL. VAN Nievvvelaudt
••• T' Hantwerpen, By Guilliam van Tongheren ... 1618.
Bevat plaatsen uit Octavia (WORP, De Invoed ..., blz. 151 vlg.).

Antw., Leiden.

7. F,enighe uyt-ghelezene Spreucken uyt Seneca ... vertaelt door Mt
GOVERT VANDER EEMBD. Tot Haerlem, Gedruckt by Hans Passchiers van
Wesbusch ... CID.I3C.XX11-1
(32) blz. 4to. — Bevat o. a. blz. (15-26) : de remediis fortuitorum.

den Haag.

8. I. V. VONDELENS Palamedes ... Tot Amsterdam, By Jacob Aertsz.
Colom ... 1625.
Bevat plaatsen uit Agam. (WORP, De Invloed ..., blz. 202 vig.)
Gent (BL 75956).

9. De Amsteldamsche Hecvba ... [door I. VANDER VONDELEN] t'Arnsteldam, By Iacob Aertsz. Calom ... 1626.
(64) blz. 4to. Leiden.

der Troades.

10.
10. VONDELENS Hippolytvs of Rampsalige kuyscheyd ...
[Amst. Willem Jansz. Blaeu?] 1628.
(55) blz. 4to.

Leiden.

11. Senecaes Medea [vv. 1-284], in

: Gedichten van P. Cz. HoorT ..,

—
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door P. LEENDERTZ. Tweede deel, 1875 [zie JuvENAus, ii. 1] ; blz. 409-420.

Dit fragment kan volgens STOETT (deel I zijner Hooft-uitgave,
blz. 1,1I) niet ouder zijn dan 1625 of 1626; hij vermoedt zelfs, dat
het nog eenige jaren jonger is.
Herdr. in : Id. door Dr. STOETT. Tweede deel, 1900 ; blz. 435-448.

12. L. Anneus Seneca, Van 't Saligh, ende Tegens 't valsch
beklagh over 't Kort Leven ... midsgaders vande Voorsienigheyd .. in Nederduytsch vertaelt door D [ANIEL] M[osTART].
t'Amsterdam, Voor Iacob Heerman .... 1631.
16o blz. 12M0.

Gent, Leuven II.
13. De Veinzende Torqvatvs ... [door GEERAARDT BRANDT DE JONGE]
t'Amsteldam, Gedrukt by Iacob Lescaille. Voor Abraham de Wees ...
1645.
Plaatsen uit Medea, Herc. fur. en Herc. Oet. (WORP, De
Invloed ..., blz. 245 ,v1g.).
den Haag.
Verscheidene malen herdrukt.
14. Medea. Trevrspel [door IAN Six]. t'Amsterdam, By Abraham de
VVees, en Jacob Lescaille ... 1648.
Bevat plaatsen uit Medea (WORP, De Invloed..., blz. 252).
Leiden

Herdr.: Twede druk. Te Amsterdam, By Jacob Lescailje ...
1679.
Leiden.

Titeluitgaaf : Twede druk, ibid. 1680.
Gent, Leiden.
15. Stoische Leeringen, Getrocken uyt de Schriften Van ... L.
Anna!o Seneca ... Met noch een Toe-mate uyt Epicteto, Cebete, Isocrate,
Plutarcho ... door FR . VAN VOORT. Ghedruckt tot Leeuwarden, By Claude Fonteyne ... 1649.
(22), 490, (i6) blz. I2mo. — Blz. 1-442 : Uittreksels uit de zedekundige werken en de brieven.
Brussel G.

16. I. A. Alle de Brieven van L. Annoeus Seneka, Aan Luci-

lius Geschreven ... Door J. H. GLAZEMAKER ... vertaalt. t'Amsterdam, By Gerrit van Goedesberg ... 1654.
(8), 712 blz. kl. 8vo.
Katwijk, Leiden.
Titeluitg. en herdr.: zie II, B.

J.

B. L. Annaeus Senekaas Boeken Van de Weldaden ... Door
H. GLAZEMAKER ...

vertaalt. Ibid. 1657.

307 blz. kl. 8vo. — Deze vertaling heb ik niet afzonderlijk

aangetroffen, doch slechts als deel van het volgende (II A).

L. Annmus Severtaalt. Ibid. 1658.

II. A. Eerste Deel Der Zedige Werken van

neka ... door J. H.

GLAZEMAKER ...
536, 307 blz. kl. 8vo. —

(i6),
Dial. lib. XII; daarachter, met
eigen titeiblad (jaartal: 1657), pagineering en signatuur : de benef.
(Zie I, B).
B. *(Titeluitgaaf van I A) : Tweede deel der Zedige Werken van
L. Annaeus Seneka bestaande in hondertvierentwintig Brieven Aan
Lucilius geschreven ... door J. H. GLAZEMAKER ... vertaalt. Ibid. 1658.
De verschillende vermeldingen dezer titeluitgaaf, welke ik aan-

getroffen heb, gaan terug op ScUwEIGER (Handbuch der class.
BibliograPhie. Zweiten Theiles zweite Abth. Leipzig, 1834; blz. 931).

volgens wien een exemplaar voorhanden is to Wolfenbiittel. Hoewel
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Schweiger niet altijd betrouwbaar is, meen ik hem hier geloof te
mogen schenken. Het is immers hoogst waarschijnlijk, dat v.
Goedesberg, die reeds een l e deel der Zedige Werken had uitgegeven
en voor wien een 3' in uitzicht stond, het gemakkelijke en veelgebruikte middel eener titeluitgaaf niet zal verzuimd hebben, om
ook aan een 2° te geraken. — Daar de uitgaaf 1654 sinds vier
jaren in den handel was, bleef slechts een gedeelte der oplaag
over, dat van een nieuw titelblad met .jaartal 1658 kon worden
voorzien; vandaar de zeldzaamheid der titeluitgaaf, welke ik evenmin als Dr. BOAS (Het Boek, VIII, 1919, bli-.- 12-13) heb kunnen ontdekken. Zij was dan ook uitverkocht, toen nog een aantal exemplaren van het I° en 3° deel overbleef, wat Joh. Dale er toe bracht,
in 1671 het 2° deel wederom ter perse te leggen, om wederom een
volledigen Seneka te hebben.
Herdr. : Tweede Deel Der Zedige Werken ... [2e druk]. t'Am-

sterdam, By Johannes Dale ... 1671.
(8), 752 blz. kl. 8vo.
C. Darde en leste Deel der Werken van ... Bestaande In Naturelijke Zaken ... ; In zijn Apokolokynthosis ... ; En in Herelijke Spreuken, tegen d'Armoede, en tegen veel andere ongevallen Door J. H. GLAZEMAKER ... vertaalt. t'Amsterdam, By
Gerrit van Goedesberg ... 1661.
(12), 372 blz. kl. 8vo.
Gent J., Gent,
De drie deelen (1658, 1671, 1661) :

Amst. — 3° d. : Katwijk.

17. Senecaes Troas ... In Nederduytsche Rijmen nae-ge-volght. Door J. WESTERBAEN ... In 's Graven-hage, By Anthony en Iohannes Tongerloo ... 1658.
IV, 6o blz. 4to.

Leuven II, Leiden.
Herd r.: a) Het tweede deel der Gedichten van JACOB WESTERBAEN ... 1672 (en z. j.) [zie OVIDIUS, n. 22, b] ; blz. 585-655.
b) Drie uittreksels in: Tooneel van heidensche deugden door
J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2] ; I, blz. 441-442 en II, blz.
9-12.

18. L. A. Senecas Agamemnon. Vertaelft door L. V. Bos.
Te Dordrecht ... Gillis Neering ... 1661.
(6), 43, (3) blz. 4to. — In verzen vertaald.

Leiden.
19. De Verliefde Jager. Blijeyndend-Spel: Gerijmt Door Mr OTHO
DE VOOGHT ... Tot Delf, By Jacob Dircksz Plantenburgh ... 1662.
(6), 58 blz. 8vo. — Bevat een plaats uit Hippot. (WORP. De
Invloed ..., blz. 259).
Leiden.
20.

JACOB '<IMPS

Medea ... Treurspel ... Tot Gorinchem ...

by Alexander Haensbergh ... 1665.
verzen.
(44) blz. 4to. L—
Leiden

21. L. MEIJERs Verloofde Koninksbruidt, Treurspel ... t'Amsterdam,
By Jacob Lescailje ... 1668.
Bevat een plaats uit Thyestes (WORP. De
Leiden.

Invloed ...

blz. 265).

22. Oed. 1024-1039 en Hipp. 1159-1200 in : J. VOLLENHOVES Poezy,
1685 (en 1686) [zie ANTHOL. GR. n. 2] ; blz. 602-603, 608-610.

- 824 Beide uittreksels herdrukt in : Tooneel van heidensche deugden
door J. DE HAES, 1724 ; I, blz. 304-306 en 218-221.
23. Hipp. 274-357, in : Mengelpoezy, door A. HOPPESTEIN, 1718 [zie
HORATIUS n. 36] ; blz. 145-149.
24. Herc. fur. 359-505 (sterk bekort) door J. DE HAES, in: Tooneel van
heidensche deugden, 1724 [zie ANTHOL. GR. n. 2], I, btz. 257-259.
25. Thyest. 336.390 (bekort) [door P. NIEUWLAND], in: Dicht-kundige
Verhandeling ... door J. DE BOSCH, 1783 [zie MoseHus, n. 6] ; blz. 192194.
Herdr.: a) Algemeen Magazijn
[zie EURIPIDES, 11. 6]. Eerste
deel, eerste stuk, MDCCLXXXV; blz. 342-343.
b) Gedichten van NIEUWLAND, 1788 [zie ANACREON, n. 11] ; blz.
78-80.
c) Bloemlezing door L. G. VISSCHER. Ille deel, 1822 ; blz. 258260.
d) Ged. en Redev. van NIEUWLAND, 1824; blz. 26-27.
26. Een aantal stukken en stukjes in elk der vier deelen van: Zedekundige Schoonheden ... door N. G. VAN KAMPEN, 1807-1810 [zie CICER0,,
n. 19].
27. Herc. fur. 125-204 ; Thyest. 336-403 in : Nieuwe Uitspruytsels, van
W. BILDERDIJK, 1817 [zie CATULLUS, n. 5] ; blz. 68-78.
Herdr.: De vert. uit Herc. fur. in: Bilderdijk, Bloemlezing
door J. VAN DER VALCK, I, 1921 [zie HORATIUS n. 57, c] ; blz.
198-201.
28. Spreuken enz. uit de brieven van Seneca ... door S., in : EuphoAchtste deel. Utrecht ... 1821 ; blz. 535-539, 597-599.
nia
29. Oed. 915-979 in : Gedichten van Mr. ABRAHAM BOXMAN. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior. MDCCCXXIII; blz. 63-67.

30. Blikken in het menschelijk hart ... volgens de brieven
van ... Seneca ; vertaald en omgewerkt door A. HIRSCHIG, Cz...
Te Alkmaar, bij J. A. M. W. le Sage ten Broek. 1834.
VIII, 206 blz. 8vo. - De 5o eerste brieven aan

den Haag.
31. De vita beata nagenoeg geheel vertaald door W. SCHOLTEN, in:
le Jaargang. Rotterdam ... 1835 ; blz. 185 vig.
De Fakkel

32. Bundel uitgelezen brieven van ... Seneca ... Vertaald
door A. HIRSCHIG, C. Z. ... Te Amsterdam, bij Johannes van
der Hey en Zoon, 1836.
XXIV, 254, (2) blz. 8vo. - 3 1 brieven.
Amst.

33. Hipp. 483-527 ; Here. fur. 125-174, in : Navolgingen ... door M. C.
VAN HALL, 1855 [zie HORATIUS, n. 59, d] ; blz. 6-8, 29-31.
34. Thyest. 344-403, in : Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MILLER.
Utrecht, P. den Boer. 1908 ; blz. 89-90.
35. I. Apokolokyntose, door Prof. Dr. J. J. HARTMAN, in :
Onze Eeuw ... 16' jrg. Derck deel [1916] ; blz. 269-284.

Herdr. in II.
II. Apokolokyntose, eenige brieven, geheel of gedeeltelijk, en andere
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uittreksels, in: Honderd jaar ... door J. J. HARTMAN, 1918 [zie PUN.
MIN., n. 7] ; blz. 203-240.
2e uitg. 1921.
Herdr. in : Honderd jaar
36.

Seneca's Phaedra, ... vet taald door Dr.
P. Noordhoff. 1918. Groningen.

J. VAN WAGENIN-

GEN ...

51 blz. gr. 8vo. - Proza-vertaling.

CXXXIV. Silius Italicus.
1. Pun. I 63-139 in : Gedichten, van J. ANTONIDES, VANDER GOES,
1685 [zie HORATIUS, n. 24] blz. 281-284.
Herdr.: a) Id. Tweeden druk, 1705; blz. 361-364.
b; Id. Derde druk, 1 714. biz. 315-318.
c) Vert. van I 99-119 in : Tooneel van heidensche deugden
n. 2], II, blz. 263-265.
do,-)r J. DE HAES, 1724 [zie ANTHOL.
cl) I 63-119 in : Alle de Gedichten van J. ANTONIDES VANDER
GOES. Vierde (vyfde en sesde) druk. 1730 (1735 en 1748) ; blz.
451-454.
e) Id. in: Id. Tweede deel, 1827; blz. 119-122.
2. Pun. X 260-308, in : J. VOLLENHOVES Poezy, 1685 (en 1686) [zie
ANTHOL. GR., n. 2] ; blz. 635-637.
3. Pun. II 77-147, in verzen vert. door F. BLIECK, in: Nederduitsch
letterkundig Jaarboekje voor 1869. 36 e ; rg. Gent; blz. 15-17.
Herdr.: Mengelpoezij van F.-J. BLIECK. Bijvoegsel aan het
derde deel. Wervick, Vansuyt-Deltour, 1874; blz. 20-22.

CXXXV, Statius.
1. Iaetghedicht op den gheboort-dach van Lucanus, in verzen vert.
in het voorwerk van: De eerste ses bovcken van ... Lvcanvs, door D.
H. STORM, 1617 [zie LUCANUS, n. 1].
Herdr. in het voorwerk van: M. AnnaaNTs Lvcanvs, door D.
H. STORM, 1620.
2. Essays of to Poetische Betrachtingen, Bestaende in VI

Boecken Thebaidos P. Papinii Statii, overgeset, V Boecken BelI Mauritiados gerijmt door L. V. Bos. t'Amsterdam
Jacoo
Lescaille ... 1646.
by
giados.

110), 36o blz. 12m0. De vertaling der Thebais is ook in verzen.

Leiden, Haarlem.
Titelititgaaf L. V. Los Triodon, of Dryling, van Heldendichten ; Als VI Boecken P. Papinii Statii van de Thebaensche, vijf
van de Nederlantsche oorlogen ; en dry Gezangen van P. MauIbid. 1647.
ritz daden
Brussel, Gent, Haarlem.
3. Theb. X 756-790, XI 634-644, in : J. VOLLENHOVES Poezy, 1685
(en 1686) [zie ANTHOL. CR . n. 2] ; blz. 601-602, 604.
Een aantal uittreksels ait Sitv. en Theb., in prom; vert. in: De
Levens der Lat. Poeten door P. LE CEERCQ, 1745 [zie HORATIUS, ri. 41,
II] ; blz. 357-406.
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CXXXVI. Suetonius.
1. Den wyt vermaerden Histori-schrijver. Cajus Suetonius,
Tranquillus Van het Leven ende daden der twaelff eerste
verduijtscht door JOHANNES FENACORoomsche Keyseren
LIUS = VENNECOOL] ... Tot Delft. By Adriaen Gerritsen
1619.
4to. Met portretten.
(8), 204, (6) bldn
Brussel.
• Id. met adres : T'Amsterdam By Ian Evertsen Cloppenburch
... 1619.

Gent Ac., Leuven.

2. Het Leven van Q. Horatius Flaccus, in het voorwerk van : Q.
Horatius Flaccus Dichtkunst ... Door A. Ms. De Tweede druk, 1694
[zie HORATIUS n. 22, a].
Herdr.: in het voorwerk van : Id. 1705 (en 1707).

3. Cajus Suetonius Tranquillus van de XII. Keizers. Uit het
Latijn verduischt Door ABRAHAM BOGAERT. Met schoone Kopere Plaaten verciert. T'Amsteldam, By Jan ten Hoorn ... 1699.
8vo.
(20), 459, (I7) blz.
Brussel G., Katwilk, Nijmegen J.
Herdr.: t'Amsteldam, By Evert Visscher ...1728.
(1o), 459, (17) blz. 8vo.

Amst.
Titeluitg.: Tweede druk. 're Dordrecht, By Willem van
Gelder ... 1735.

Brussel, Katwijk.

CXXXVII. Tacitus.'
1. Batavorvrn cvm Romanis Bellvm, a Corn. Tacito lib. IV. & V.
Hist. olim descriptum, figuris nunc aeneis expressum, Auctore OTHONg [ = 0. VAN VEEN] ... De Batavische Oft Ovde Hollandtsche
Oorloghe teghen de Rornevnen. Antverpi, Apud Auctorem vneunt.
Na titel : 36 platen en I-XXVII bl7. dwars-4to. - Vert. van Hist.
IV 12-37, 54-79, 85 (be gin) en V 54-26.
Antw., Brussel (V. H. 28206 fol.), den Haag.

2. Een aantal plaatsen, voornamelijk Ann. I 5-26 ; II 44-46 ; XII 3140 ; XIII 53-56 ; XIV 29-39 ; Hist. IV 12-37, 55-79 ; V 14-26 ; Agric. 3038, in : Van t'Beghin der eerster volcken van Evropen, door ADR. VAN
SCRIF,CK, 1614 [zie AMMIANUS, n. 1] ; blz. 245-309.

3. De Hoochberoemde Historien van C. Cornelius Tacitus
Het Eerste Deel. Vervatende. XVI. Annalen ... Met de waere
Afbeeldingen der XII. eerste Roomsche Keyseren, in copere
platen gesneden. Getrouwelyck verduytscht, Door JOHANNES
(1) Een onvolledige en onnauwkeurige lijst van vertalingen der
Germania, in: Germania, door SCHRANT, 1855 (zie n. 12), blz. XLI; —
van alle werken van Tacitus door mij zelf, in : Tacitus als Kunstenaar
en Geschiedschrijver ... door Dr. M. CLAEYS-BOUIIAERT S. J. LeuvenBrussel, 1912; biz. 265-266.
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Tot Delft. By
Adriaen Gerritsen ... 1616. — Den grooten Prince der Historischrijveren Caivs Cornelivs Tacitvs ... Het tweede stuck vervatende Vijf Boecken ghenaemt Historien ... item noch Twee
• •• boecxkens : het eene van de Seden ende Manieren der
Duytschen, ende het ander van het leven des ... Chrijchsoversten Iulius Agricola. Alles verduyts door IOANNES FENACOLIVS LENAERTS-SOON Gedruckt tot Leyden, By Ioris Abrahamsz vander Marsse ... 1616.

LEONARD US FENACOLIUS [ = VENNECOOL] . . .

4t0 . — Deel I: (8), 203 bldn. — Deel II : (4) , 23 0-42 9, (34) bldn.

Leuven, Katwijk, den Haag, Amst.
Herdr.: Cajus Cornelivs Tacitvs. Vande ghedenkwaerdige Geschiedenissen der Romeinen ... in Duytsch vertaalt, door I. FEoversien,
NACOLIVS ... En nu door een Lief-hebber der Historien
t' Amsterdam, By Ioost Harten op vele plaatsen verbetert
gersz
M.DC.XLV.
(i6), 838, (38) blz. 8vo. — De volledige vertaling van
Vennecool.
Gent Ac., Brussel G., Aalst, Kortrijk, Amst.
Kr.

4. d'Ovrige Werken Van Gains Cornelius Tacitvs Romeinscher Geschied'nissen Oversetter J. VAN GROENEWEGEN . Tot
Delf Bij Adriaen Gerritsen ... 1630. [daarachter, met doorloopende pagineering en signatuur :] Germanien Van G. Cornelius Tacitus ... ibid. 1628.
fol. 1-147: Annalen;
(.2), I-24x, (2), 242-249, (i9) bldn 4to. — 2
bladen die niet

148-230: Historien; 231 v.-241 v.: Agricola;
meetellen voor de pagineering, doch wel voor de signatuur en die
samenhangen met fol. 241 en 24o; het eene is wit, het andere is
het titelblad van Germanien, 1628 ; fol. 242-249: Germanien. — Hoe
het boekdeel tot stand is gekomen, heb ik niet kunnen uitmaken.

Leuven, den Haag, Leiden.

5. I. Geschiedenissen, in Germanie of Duitschlandt, voorgevallen
[ = Ann. I 31-52, 55-71 ; II 5-26, 44-46, 62-63 ; III 40-47 ; XI 16-20 ; XIII

53-57 ; Hist. IV 12-37, 54-79 ; V 14-26] ; — [30] Redeneringen, en aanmerkelyke stukken ; Vertaalt nit de Jaarboeken ; — Begin van 't eerste
boek der Historien I= I 1-21] ; en nog zeven iandere uittreksels uit de
I-list. — 'T Leven van Julius Agricola ..., in : P. C. HOOrTS Werken.
t'Amsterdam, By Jacob Lescailje ... 1671 ; blz. 3-132.
Brussel, Katwijk, Amst., Nijmegen.
T'AmsterTiteluitg.: P. C. HOOFTS Werken. Tweede deel
dam, By Johan van Someren, Abraham Wolfgangk, Henrik en
Diik Boom ... 1677.
Amst. Kr.
Herdr. in II.
II. C. Cornelius Tacitus Jaarboeken en Historier,, ook zyn
Germanie, en 't Leeven van J. Agricola, In 't Hollandtsch verT' Amtaalt door den Heer PIETER CORNELISZOON H00FT
sterdam, By Hendrik Boom, en de Weduwe van Dirk Boom ...
MDCLXXXIV.
(71) blz. folio. Met platen en portretten.
(42), 528, (4), II,
Gent J., Antw., Nijmegen J., Amst. Kr.
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.Herds.: a) Ibid. MDCLXXX1V.
(5 6 ), 7 1 7, (4), 1 4, (96) blz. 4to. Met platen en portretten. —

Voor het grootste gedeelte der folio- en der quarto-uitgaaf
heeft hetzelfde zetsel gediend; uit enkele bizonderheden
blijkt nochtans, dat de vellen der folio-uitgaaf het eerst
gedrukt werden.

Gent
Brussel.
Titeinitg.: Te Amsterdam, By de Wed. van B. Visscher, en Anthony Schoonenburg ... 1714.
Leiden.
b) t'Amsterdam, By Henrik Wetstein, En Pieter Sceperus.
Tot Leyden, By Daniel van den Dalen. Tot Utrecht, By Willem
van de Water. 1704.
(34), 528, (84) blz. folio. Met platen en portretten.
Gent, Antw. J., Antw., Leiden, Nijmegen
c) Germania, in : Anti2quexit.a) ies Germanic, of Hoogduitsche
-Oudtheden ... met Print-verbeeldingen t'Amsterdam, By Jacob
van Roy-en ... 1714.
(16), 224, (io), 11-118, (26) blz. 8vo. — Blz. 1-224: Germania,
met zeer uitvoerige aanteekeningen.
Brussel (3 ex.), Maastr., Amst.
d) Id. in : Id. t'Amsterdam, By Gerrit Bos ... 1728 ; blz. 1-224.
Nijmegen, Nijmegen T.
Titelnitg.: Id. Te Amsterdam, By Gerrit Tielenburg
1756.
Katwijk, Amst., Nijmegen.
e) Brokstukjes nit Germ. en Agr. in: J. HUBNER en J. L.
SCHUER, Algemeene historische en geographische Boekzaal.
Tweede deel. Te Amsterdam, By de Compagnie, 1741; biz. 154162.
Brussel.
f) C. Cornelius Tacitus Boeksken, van de Geleegenheit, zeeden en volken van Germanie [opnieuw uitg. door Dr. J. J.
DE GELDER]. Te Leyden, By P. Engels [1845].
(4), 20 blz. 8vo.
g) Id. Tweede druk. Ibid. [1852].
(4), 2.5 blz. 8vo.
h) C. Cornelius Tacitus Boeksken, van 't Leeven van Julius
[opnieuw uitg. door Dr. J. J. DE GELDER], Ibid. [1852].
Agricola
(4), 32 blz. 8vo.
6. Een aantal stukjes, vooral nit het begin der Annalen, in : VIRGIL
Uit het Italiaens vertaelt
THALVEZZI Bedenkingen over Corn. Tacitus
t'Amsterdam, By Joannes Janssonius van
Door ill SMALLEGANGE
Waesberge, en sonen ... 1680.
Leuven, Brussel, Katwijk.
De eerste druk van het Italiaansche werk is : Discorsi Sojra
Cornelio Tacito del conte VIRGILio MALvEzzi ... In Venetia, Presso
Marco Ginami. MDCXXII.

7. Hist. I 15-16, in: Brieven over de vryheid, I, 1752 (en 1754) [zie
'CICERO, n. 9] ; blz. 222-227.

8. De ses eerste Boeken der Jaarboeken van Tacitus. Of his-tonic van den keizer Tiberius ... Vertaald na ... de Fransche
Overzettinge van ... DE LA BLITERIE Rerste deel. Te Amsterdam, By Kornelis van Tongerloo, 1770. — Tweede deel, ibid.,
1770. — Derde deel, Te Amsterdam, By S. J. Baalde,
MDCCE,XXI.
8vo. — Deel I: XXXVI, 401 blz. — Deel II: (2), 357 blz.

— 829 —
Deel (2), 320, (4o) blz. Met 6 platen. — Vertaling van: Tibere,
ou les six premiers livres des Annales de Tacite. Traduits par M.
l'Abbe DE LA BLETERIE ... Tome premier. A Amsterdam, Chez D.
J. Changuion, MDCCLXVIII. Tome second, tome troisiême, ibid. id.

Leuven, Katwijk.
Titeluitg. : a) *2e uitgave ?
b) Historie van den Keiser Tiberius ... Eerste deel
Derde
Te Rotterdam, By Dirk Vis ... 1782. — Tweede deel,
uitgave
1782.
-Derde
deel,
id.
d.
ibid.
L
1782.
id ibid.

9. C. Cornelius Tacitus, over de Ligginge, Zeden en Volkeren van Germanie, in : Historische en Letterkundige Avondstonden ... door Mr. HENRIK VAN WIJN. Te Amsterdam, by
Johannes Allart, 1800 ; blz. 45-100.
10. C. Cornelius Tacitus Leven van Julius Agricola ... vertaald... door J. KOENDERS... Te Luik, bij W e J. Desoer... 1826.
XVI, 8o blz.

12M0.

Gent.

11. Het Leven van Julius Agricola ... vertaald ... door Mr
R. S. SCHULL Te Dordrecht bij J. de Vos en Comp. MD
CCCXXVIII.
IV, 93 blz. 8vo.

Nijmegen J., Amst.

12. Caj. Corn. Taciti Germania, door
Leiden, bij A. W. Sythoff. MDCCCLV.

J. M. SCHRANT.

Te

XLI, 334 blz. 8vo. — Lat. tekst, vertaling, zeer uitvoerige commentaar.

13. Hist. IV, 13 tot V 26 grootendeels vertaald op blz. 12-104 van :
Claudius Civilis en zijne worsteling met de Romeinen in de jaren 69
en 70. Vrij bewerkt naar het geschiedverhaal van Tacitus en met figurers en kaartjes opgehelderd door A. G. W. RAMAER. Utrecht, C. van der
Post, Jr. 1861.

14, Cornelius Tacitus' Jaarboeken. I-VI. Uit het Latijn door
Prof. Dr. C. M. FRANCKEN en Dr. J. M. FRAENKEL. Amsterdam, S. L. van Looy, 1899.
VII, 310, (1) blz. 8vo.

Herdr. : Tweede druk. Zutphen, W. J. Thieme en Cie. 1923.
VIII, 259 blz. 8vo.

15. Tacitus' Germania. Uit het Latijn door Dr. B. H.
S. L. van Looy, 1902.

STERINGA KUYPER. Amsterdam,
63 blz. 8vo.

16. Agric. 30-34, in : Sallustius, Livius & Tacitus. Tien Redevoeringen ... door P. F,VARIST BATTWENS, S. J. Brussel, Dewit, 1907 ; blz. 20-27.
17. Hist. I 1-16 ; Ann. I 1-7 in : Handboek ... door A. HALBERSTADT.
III. 1917 [zie CAESAR, n. 6] ; blz. 206 vlg.

CXXXVIII. Terentius,
1. Vulgaria teretij in the y tonica ligua traducta [fol. (21) r. :]

— 830 -Antwer p ie impssa per me Gherardum Leeu Anno dni M.CCCC.lxxxvij.
duodecimo kaledas mayas.
(22) bldn 4to. — Zinnetjes en uitdrukkingen uit Ter. met vertaling.

Meerman.
Herdr.: a) *[fol. (21) r :] Antwerpie impssa p. me Gerardum
leeu Anno dm Millesimo. CCCC.lxxxvij, tercio kaledas iulias.
(CAMPBELL, Ann. n. 1638, SuPPl. 4). Wernigerode fiirstl. Stolberg. Bibl.; Berlijn Kon.
Bibl.
b) [fol. (21) r. :] Antwerpie impssa per me Gerardum leeu
Anno dfii Millesimo. CCCC.1xxxviij.
(22) bldn 4to.

den Haag.
c) [aan het slot :] Dauentrie impressa. Anno dfii. M.cccc.lxxxix.
Vicesimaquarta Nouembris.
(23) bldn 4to.
Gent (defect), *Wernigerode fiirst. Stolberg.
Bibl., *Dresden Kon. Bibl., *Kopenhagen Kon.
Bib/.
d) *Daventriae, z. adres, 1490. 4to.
(CAMPBELL, n. 1641.)
e) *[aan het slot :] Dauentrie impressa Anno dni M.CCCC.XCV.

Tercia Septembris. 4to.
(CAMPBELL, n. 1642.)
f) [aan het slot Da-vetrie impressa [bij Jac. van Breda]. Anno dfii. M.cccc.xcix.xxiiij. Octobris.
(28) bldn 4to.

den Haag.

2. I. *Andria
nv eerst in onser duytscher talen Rethorikelijck ouer ghestelt [door CORNELIS VAN GHISTELE]
Gheprent Thantwerpe ... by mi Simon Cock. [aan het slot :] Jnt
iaer ons heeren. M.CCCCC. ende Lv. Den XXVIIJ. April.
(Bibliotheca Belgica ir• serie, G. 33.)
Dezelfde druk, dock zonder afzonderlijk titelblad, maakt deet
uit van:

II. Teretius Comedie Nv eerst wt den Latine, in onser
duytscher talen, door CORNELIS VAN GHISTELE Rethorikelijck
ouer ghesedt Gheprent [te Antwerpen] bi mi Symon Cock.
Anno M.CCCCC. lv
(106), (36) bladen 8vo.
(8), (52), (56),Gent
(56), (BL
2325), Groningen, den Haag.
Herdr.: Heautontimorumenos werd herdrukt, z. adres noch j.

op den titel; aan het slot: Gheprent Thantwerpen ... By my

Claes vande Wouwere M.CCCCC. en LXJJ ; (56) bldn 8vo. —
Adelphos, Phormio en Hecira werden samen herdrukt (z. adres
noch j. op den titel ? Zie beneden, d) ; aan het slot: Gheprint
tot Antwerpen, by Hieronymus Verdussen ... 1596 ; (134) bldn
8vo. — Die herdrukken werden met exemplaren 1555 van Andria en Eunuchus vereenigd tot een conglomeraat, waarvan ik
de volgende exemplaren aangetroffen heb:
a) titel met adres en jaartal (1555) zooals hierboven (II).
Plantijn, Gent (B L. 5412), Leiden (2096
B 84), Haarlem, Londen (11707. b. 21).
b) Terentius Comedien ... Tot Antwerpen by Hieronymus Verdusen ... 1596.

- 831 Grietens, Brussel (II 204.12°), Gent (H 1433),
Utrecht (X. 8°. 1428), den Haag (759 H 21).
c) met beide Weis (1596 en 1555).
Amst. Ak. (G 305).
a) In het Britsch Museum, onder nr 11712. a. 20 berusten
twee deeltjes, bevattende het eerste : Andria en Eun. 1555 en
Heautont. 1562, met titelblad 1555 (gelijk het ex. Gent BL 2315) ;
net tweede : Adelphos 1555, en Phormio z. j. — en onder nr
11712. a. 12 een deeltje met titelblad 1596 (gelijk het ex. Brussel II 204.12°), bevattende den drub 1596 van Ad., Phorm. en.
Hec. — Hoe die deeltjes tot stand zijn gekomen, is mij niet gebleken; het is echter niet onmogelijk, dpt een halve Terentius
in het licht werd gezonden met een titel, die slechts op den ge-heelen past.
3. *Bloemen uit het tooneelspel van Terentius : Die zich zeluen kastydt, ouerghestelt int vlaemsche. Te Ghendt, by Henrick Van den
Keere [1557 ?].
(VAN DER HAEGHEN, Bibliograjhie Gantoise I,
175). — V. d. H. heeft evenmin een exemplaar kunnen
ontdekken.

4. Orationes Terentiame, ex omnibus Terentii ... comcedijs ... translatae ..., cum apta germanica interpretatione per DOMINICVM SCENKED. SCHENKELS] Siumum ... Sylvdvcis ... apud Ioannem a
Lium
Turnhout .. 1557.

[=

Ongen.; sign. A-Z, Aa-Mm. 8vo. — Tallooze zinnetjes uit Terentius, met vertaling.

Doornik.
5. Frondes Terentian, ex Omnibus Comcedijs ... decerpte, & Belgico sermone ... expresse : Opera AVGVSTINI VVILsii ... Antverpiae,
Ex officina Gulielmi Silvij ... M.D.LXVI.
(2), i86, (9) blz. 8vo. — Bewerkt zooals het voorgaande.
Leuven.

6. Flores sev ormvke loqvendi ex P. Terentii comoediis excerpt :
quibus inter pretatio Gallica & Teutonica addita est in gratiam puerorum ... Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, M.D.LXXXIIII.
235, (2) blz. kl. 8vo. — Bewerkt zooals de twee voorgaande.

Plantijn.
Herdr.: a) Antverpi, Ex Officina Plantiniana, Apud loannem Moretum, M.D.XCVII.
235 blz. 8vo.

Brussel, Antw., Plantijn.
b) Amstelredami, Apud Henricum Laurentii. CID.IDC XXVIII.
199 blz. 8vo.

Amst.
7. G A. BREDEROOS Moortje, Waar in by Terentii Eunuchum heeft
Nae-ghevolght .. t'Amsterdam, Voor Cornelis Lodewijcksz. vander
Plasse ... 1617.
(2), (39) bldn 4to.
Gent.
Herar. Zle: G. Az. Brederoo. Eene bibliographie door J. H.
MT. UNGER ... Haarlem, de Erven F. Bohn. 1884 ; blz. 49-53 ; —
aangevuld door Dr. JAN TEN BRINK in: De Werken van G. A.
Bredero. Volledige uitgave ... Tweede deel. Amst. Gebr. Binger,
1890 ; blz. 6 en door UNGER, ibid. Derde deel, 1890; blz. 599.
Uittreksels in verscheidene bloemlezingen, o. a.: Ned. Letterk. door D. DE GROOT enz. 58 dr. 1882 en volg. drukken [zie
PLNuTus, n. 3]. — Nederl. Schrijvers der vier laatste eeuwen ...
door L. LEOPOLD. Groningen, Wolters, 1891 ; en volg. drukken
-- Oud en ini.nw ... door iI. en L. LEOPOLD. Tweede bundel.
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Tweede druk. Ibid. 1900. — Analecta VIII ... door Dr. B EUITENRUST] Eerste deel. Utrecht, H. Honig. 1902. — Dichters van
den ouden tijd, door Dr. G. KALr y , 1904 [zie PLAuTus, n. 3]. —
Bloemlezing, door KNUTTEL, I, 1914 [zie HORATIUS, n. 3]. —
Letterkundig Leesboek ... door VAN DEN BOSCH en DE Voovs.
Eerste deel, 1919 [zie PLAUTUS, n. 3]. — G. Adr. Bredero.
Bloemlezing uit zijn gedichten ... door ... Dr. J. B. SCHEPERS
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, MCMXXIII.
8. I. Pvb. Terentii florvm selectiorvm pars prima. In vsum Studiosorum Societatis Iesv
Antverpi e Apud Ioannem Mevrsivm
M.DC.XLIV.
77, (I) blz. 4to. Bewerkt zooals nn. 4, 5 en 6. Op drie kolommen gedrukt: Latijn, Fransch en Nederlandsch. — Daar de Pars
tertia zooveel ouder is (zie beneden) zal er ook van de Pars Prima
wel een oudere druk bestaan hebben, dan de eenige dien ik kon
vinden.

Plantijn.

II. "id. Pars altera.

Van dit boekje, dat ongetwijfeld bestaan heeft,
heb ik nergens een spoor kunnen vinden.

III. *Id. Pars tertia. In vsum studiosae Iuuentutis
Apud Heredes Martini Nvtii. M.DC.XIX.

Antverpia

47 bl z. 4to; Latijnsche tekst met Fransche en Ned. vertaling.
Parijs, Bibl. de Puniversite (Sorbonne). (Correc-

tions et additions a la Bibliotheque de la Com)iagnie
de Jesus. SuPPlement au c De Backer-Sommervogel

par ERNEST-M. RIVIERE, S. I. Troisième fascicule.
Toulouse ... 1913, kol. 334.)
9. "Observation.es Latini sermonis sententias & adagia pueritiae
selecta complectentes a THEODORO SIMON'S, Holsato. Heusdae, apud
lienricum Trojaen. 1638.
I2nio. Spreuken en zegswijzen meest aan. Terentius ontleend, Lat.
en Ned.

(Ned. Letterk. PoPulaire prozaschrijvers der XVII'

9
427. 11. eeuw. Amst. Fred. Muller & C", 1893;
en. X
n.

10. !Pvb Terentii Comediae sex Quibus accedit interpretatio
belgica H: 0 [ STERH.kRII = HENDRIK OOSTERHAERN] Roterodami. Ex officina Sebastiani Matthei Wagens. A° 1646.
I2M0. Prozavertaling.
(8), 593, (8) blz.
Leuven, Brussel.

Herdr.: a) Ibid. 1650.
(8), 593, (8) blz. I2111.0.
Gent, Amst. Kr.
b) Ibid. M.DC.LXIII.
8vo.
(8), 593, (31)
Antw., Gent, Brussel.

11. P. Terentij Afri comoediae sex. Belgica interpretatione
ac notis
Illustratae. Opera ac studio HENRICT ZWAERDECROON. Rotterdami, Ex officina Joannis Nmrani. CIDIOCXLVIII.
Prozavertaling.
(6), 6o7 blz. 8vo.
Gent, Luik.
Id. met adres Rotterdami, Apud Petrum Waesbergium.
CIDIOCXLVIII.
Rott., Maastr.
Herdr.: a) De ses comedien van P. Terentius. Verduvtst door
HF,NRICUS ZWAERDECROON ... Tot Rotterdam, Gedruckt by Joannes Nranus ... 1648.
8, 475 blz.

121110. -

Het Nederl. alleen. Is blijkens het

—833-voorbericht eenige maanden jonger dan. de Lat.-Nederl. uit,
uitgaaf van hetzelfde jaar.

Gent J., Rott.
b) P. Terentii Afri Comoediae sex. Belgica interpretatione ac
notis ... illustrator. Opera ac studio HENRICI ZWAERDECROON. Editio altera... Rotterdami. Ex officina Joannis Noerani CIDIDCLXIII,
VIII, 607 blz. 8vo.

Niimegen J., Rott.

c) gclijk a, ibid. 1668.

498 blz. 12mo. — Ned. alleen.

Leuven, Brussel.

12. I. A. Terentii Eunuchus, of de Kaemerlingh, in Nederduytsche versen gebraght door J. WESTERBAEN ... In 's Gravenhage. By Johannes Tongerloo ... 1661.
64 blz. 4to.

Brussel.

Herar. in II.
*J. WESTERBAEN.

Terentii Ade1phi, dat is de Gebroeders,
B.
in Nederduytsche rymen gebracht. 's Gravenhage, 1662. — 4to.

(Nederl. Letterk. Catalogus van boekeil. ... voorhanden bij Fred. Muller & C' e ... Amst., z. J.; n.

857).
Herdr. in II.

II. De ses Comedien van P. Terentius in Nederduytsche
Rijmen gebraght door JACOB WESTERBAEN ... In 's Gravenhage, By Johannes Tongerloo ... 1663.
(6), 58, (6), 46 blz. 4to.
(8), (4), 58, 64, 63, 58,
Leiden, den Haag, Rott.
Herdr. in : Het tweede deel der Gedichten van JACOB WESTERBAEN ... 1672 (en z. j.) [zie OvIDIus, n. 22, b] ; blz. 161-583.

13. Pub. Terentii Heautontimorummos. ofte Selfsrcleller,
In Nederduydtsche Rijmen naer ghevolght, Door DIRCK Bu ySERO. In 's Graven-hage, By Anthony Tongerloo ... 1662.
(i6), 55 blz. 4to.Gent.
14. Andr. 28-174, in : Korenbloemen ... Van C. HUYGENS. Tweede
Druck. Tweede deel, 1672 [zie LucANus, n. 2, a] ; blz. 569-574.
Herdr.: a) Id. 4e deel, 1824 ; blz. 343-350.
b) Id. l e en 2 e deel, 1865 ; blz. 260-265 (sic, voor 160-165) ; —
Id. 2e dr. 1892; biz. 245-251.
c) Ged. van C. HUYGENS ... door WORP. Zesde deel, 1896; blz.
297-301.
15. *Formulae Terentianae (zie b), 1684 ?
Herdr.: a) *1086 ?
b) Formule Terentianw novo delectu cum versione Belgica et
Gallica ... Ad usum Studiosorum Linguae Latin [door ... S. I.].
Editio Tertia ... Antverpi, Ex Typographia Knobbariana, Apud
Franciscum Muller ... 1694.
214, (I) blz. 8vo. — Uit het voorbericht schijnt to blijken,
dat de twee eerste drukken van 1684 en 1686 zijn.
Antw. J.

16. D'ongelyke Broeders, Gevolgt na d'Adelphi, int Terentius.
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Blyspel [door H. VAN HALMAEL]. t'Amsterdam, By Engelbertus Solmans ... 1709.
58 blz. 4to.

Leiden.

17. Terentius, Blijspelen. In het Nederduitsch overgebragt
door Dr. I. C. VAN DEVENTER ... Haarlem, A. C. Kruseman.
1862.
XI, 329 blz. 8vo. — Proza.

18. Uittreksels nit verschillende stukken, vert. door J. P. VETH
in: De Gids, 1862, II, blz. 606 vlg., 697 vlg.
19. Andria 51-148 (bekort) en 533-573, in proza vert. door CH. M.
VAN DEVENTER, in : De Kunstwereld, 2 e jrg. Amst. 1895 ; blz. 626-627.

CXXXIX, Tibullus.
1. El. I 6, in : Mengelpoézy, door A. HOPPESTEIN, 1718 [zie HORA-

TIUS, n. 36] ; blz. 150-154.

2. El. IV 4, in : Gedichten van JOAN DE HAES, 1720 (en 1724) [zie
HORATIUS n. 37] ; blz. 515-516.

3. El. IV 13, in : Gedichten van W. DEN ELGER, 1726 [zie HORATIUS
n. 39] ; blz. 58-59.
4. El. I 1 en 3; III 4, in: Proeven ... 3e deel. Door J. MACQUET, 1786
jzie OVIDIUS, n. 46] ; blz. 147-158.
5. El. I 3 vv. 57-80 in : Gedichten van NIEUw1,AND, 1788 [zie ANACREON, n. 11] ; blz. 103-104.
Herdr.: Ged. en Redev. van NIEUWI,AND, 1824 ; blz. 39.
6. El. I 1, III 3, I 10, II 3, IV 13, door R. H. ARNTZENIUS, in: Kl.
Dicht. Handschriften [zie ANACREON, n. 13], 9e-12e Schak., MDCCXCVIMDCCX C IX .
Herdr.: a) Dichtlievende Uitspanningen van Mr. R. H. ARNTZENIUS. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroeck. MDCCCI,
blz. 3-28.
b) Kl. Dicht. Handschr. Nieuwe uitg. P Deel, 1823; blz. 1842.
7. I. El. I 1 vv. 45-68 en IV 13 vv. 1-16 in verzen vert. door J. F.
WILLEms, in : Antwerpschen Almanak [zie PYTHAGORAS, n. 1] voor ...
1817; blz. 52-53, 62.
De eerste vertaling opgenomen in II en III, de tweede in III.
II. El. I 1, III 2 in verzen vert. door id., in: Id. voor ... 1818; blz.
47-49 ; id. voor ... 1819 ; blz. 7.
El. I 1 herdr. in : Keus uit de ... werken van J. FR. WILLEMS.
l e d. 1873 [zie HORATIUS, n. 73, b] ; blz. 26-29.
Beide herdrukt in:
III. El. I 1, IV 13 vv. 1-16, III 2 in: Nalatenschap van J. F. Wu.LEms ... Gent ... gebr. De Busscher ... 1856 ; blz. 96-104,
8. El. I 1 vv. 20-52, 10, 3 en 7; II 5, in : M. Val. Messala Corvinus
door M. C. VAN HALL [zie HORATIUS, n. 72], P deel, 1820, blz. 2-3, 13-14,
03-95 ; IIe deel, 1820 ; b/z 31-34, 42-44, 60-63.
Het fragment uit I I in proza, het overige in verzen.

Herdr.: El. II 5 ; I 10, 7 en 3, in : Navolgingen, 1855 [zie
HORATIUN, n. 59, d] ; blz. 17-26, 101-110.

--8359. El. IV 13 in : Gedichten van Mr JAN TEN BRINK ... Te Amsterdam, bij ten Brink & de Vries. MDCCCXXIII ; blz. 55-56.
10. El. III 2, door JAN TEN BRINK, in : De Recensent ... Drie en twintigsten deels tweede stuk ... Amsterdam ... 1830 ; blz. 227-228.
11. El. II 2, in : Liederen van Anakreon door BUSER, 1836 [zie
ANACREON, n. 16, II] blz; 83-85.
12. El. I 1 vv. 45-68, door DE K[ANTER], in : Ochtend-Schemering,
1836 [zie ANACREON, 11. 21, I, A] ; blz. 139-140.
Herdr.: Gedichten van B. PH. DE KANTER. 's Gravenhage, W.
P. van Stockum. 1838; blz. 8-9.
13. I. A. El. I 1 in verzen vert. door A. HIRSCHIG in : De Recensent ... XXIX e deel, 2 e stuk. Amst. 1836 ; blz. 45-48.
B. El. I 5 in verzen vert. door id. in : De Vriend des Vaderlands ...
Tiende deel. Amst., 1836 ; blz. 599-601.
A en B herdrukt in:

II. Oude Liefde in nieuw gewaad. Tibullus, nagevolgd door

A.

HIRSCHIG,

Cz. Hoorn, Gebr. Vermande. 1840.

112, 56 blz. 8vo. - El. I, 1-8 en xo; II; III; IV 2-4.
14. El. I 3 door JAN TEN BRINK, in: Nederlandsche Muzen-Alma_nak. 1838 ... Amsterdam ... ; blz. 166-170.
15. El. 111 3 door J. A. E. [en?] S. I. S. in: Algemeen letterlievend Maandschrift. 26 e jaarg. Mengelwerk. Te Rotterdam ... 1842 ;
biz. 572-574.
16. El. I vv. 45-68 door DIDYMUS, in: Holland. Almanak voor 1854
••• Amsterdam ... ; blz. 35-36.
17. El. I 1 in PR. VAN DUYSE 'S Nagel. Ged. VIII, 1884 [zie ANACREON, n. 26] ; blz. 87-90.

IX,

CXL. Trajanus,
Zie PLINIUS MINOR, nn. 7 en 8.

CXLI. Valerius Maximus.

1. Yalerii Maximi ... Negen Boecken ... Overgheset ... in
onse Nederduytsche tale, door CONRADUM MIRKINIUM. Tot
Rotterdam, By Jan Leendertsz. Berewout ... 1614.
(7), 610, (26) blz. 8vo.
Gent, Rott. A.

2. Valerius Maximus Gedenkwaardige Voorbeelden ... vertaalt Door A. BOGAERT. Te Amsterdam ... By Johannes Oosterwyk ... 1721.
(16), 569, (23) blz. 8vo.

Amst.
Titeluitg.: Tweede Druk. t'Amsterdam, By Hendrik Bosch
... 1729.
Gent, Rott.
3. V, 4-5, door J. DAVID, Pr., in : De Eendragt ..,. Tiende Jaergang.
1855-1856. Gent ... ; blz. 94-95, 97-98.
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CXLII. Velleius Paterculus,
II 47-57, in ae Caesar-vertaling van FENACOLIUS, 1614 [zie CAESAR,

n. 2] ; blz. 409-416.

Herdr. in: Id. 2 e druck, 1643; blz. 346-352.

CXLIII. Vergilius.1
1. I. Deerste viere boecken van Eneas ende Dido genaemt Aeneidos

••• Nv eerste in onser duytscher tale door CORNELIS VAN GHISTELE ReGheprint Thantwerpen ... by Hans van
torijckelijck ouer geset
Anno 1564. Mensis Aprilis.
Liesuelt
(8), LXXXiji, (2) bldn 8vo. — Vert. in verzen.
Amst. Ak.
Herdr. in II, A.

II, A. Deerste sesse boecken va Aeneas ghenaemt Xneidos
Nv eerste in onser duytscher talen door CORNELIS VAN
GHISTELE Retorijckelijck ouer gheset Gheprint Tantwerpe
... by die weduwe va Jacob va Liesueldt
bldn 8vo. Met houtsneden. — Vert. in verzen.
(8), CXLIII, (3)
Plantijn, Doornik, Brussel (defect), Antw. (13112;

defect), Gent (H 1815 en BL 1322, beide defect),
Leuven II (defect).
sesse boecken va Aeneas, ghenaemt 27-Enei-

B. Die leste
dos, nv eerst in onser duytscher talen ouerghesedt [door C.
VAN GHISTELE]. Gheprent Tantwerpen ... Ibid., ... M.D.LVJ.

CLVI, (z) bldn 8vo. Met houtsneden. — Vert. in verzen.
Plantijn, Doornik, Gent (H. 1815, defect), Antw..
(13112), Amst. Ak.

Herdr.: a) *Die twaelf boecken van Aneas, ghenaemt
Nv eerst in onser duytscher talen door' CORNELIS
AEneidos
Geprint ThantwerVAN GHISTELE Retorijckelijck ouergeset
pen ... Ly my Matheus de Rische M.D.LXXXJJJ.
serie, G 15).
(Bibliotheca belgica,
Id. met adres T'Hantvverpen, By Niclaes Soolmans
M.D.I4XXXJJ J.
(5), 307, (2) bldn 8vo. Met houtsneden.
Plantim, Gent (2 ex.), Leiden, Londen.
b) Id. T'Antwerpen. By Jan van Waesberghe ... 1589.
(5), 6.264, (31 bldn 8vo. Met houtsneden.
Brussel, Leuven, Leiden, Rott.
Titeluitg.: Id. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe
M.D.XCJX.
Gent, Rott. Londen.
c) Id. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe ... 1609.
(5), 6-264, (3) bldn 8vo. Met houtsneden.
Gent, Luik, Leiden, Rott., Londen.
d) Uittreksels in: Oud-Neerlandsch Rijm en Onrijm ... door J.
(1) Onvolledige lijsten van vertalingen der Eclogen. in: Virgilius'
Herderszangen door PR. VAN DUYSE, 1859 (zie n. 48), blz. 70-71, en in:
Vier Eclogen van Vergilius door A. GEEREBAERT S. J. (zie n. 57, II),
blz. 5-7 ; — van vertalingen der Aeneis, in: Het Verklaren der Oude
Schrijvers ... door A. GEEREBAERT S. J. Brussel, 1909 ; biz. 33-35.
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M. SCHRANT. Leiden, 1851; biz. 150-152. — P. P. M. ALBERDINGK

TH1-m. Spiegel van Nederlandsche letteren. III. Leuven, 1878;
biz. 89-90.

2. Bvcolica en Georgica, Dat is, Ossen-stal en Landt-werck
Nu eerst in Rijm-dicht vertaelt, door K. V. MANDER. t'
Amster dam, By Zacharias Heyns ... 1597.
8vo. Met houtsneden.
(12), 179, (I) blz.
Brussel, Leiden.
Id. met adres : Tot Haerlem, By Gillis Rooman ... 1597.
Brussel, Gent, Haarlem.
Herdr.: Vert. van Georg. II 136-176 in : Bloemlezing door3] ; blz. 15-16.
KNuTTEL, I, 1914 [zie IIORATIUS,
Van
t'Beghin ... door ADR. VAN
vent.
in
:
3. Buc. TV 4-52, in verzen
SCRIEK, 1614 [zie AMMIANUS, n. 1] ; blz. 226-227.
4. Den Handel der Amoureushevt inhoudende Vier Poetische Spelen, 1. Van iEneas ende Dido, 2 ... Door ... JOHAN BAPTISTA HoyWAERT. Tot Rotterdam By Jan van Waesberghe de Jonge ... 1621.
Bevat plaatsen uit Aeneis I en IV (zie J. A. WORP, Tijdschr. v.
Ned. Taal- en Lett. XX, 19o1, blz. 27-29). - Van zEneas ende Dido
is echter niet van HOUWAERT, maar van JACOB DE
ibid. VIII, 1888, 231-233).

(zie G.

KALVF,

Leiden.
5. Boeren-praet [= Buc. I] door H. V. D. [ = SIMON VAN BEAUMONT],
In: Zeevsche Nachtegael . door Verscheyden treffelijcke Zeeusche
Poeten by een ghebracht ... Tot Middelbvrgh Ghedruckt by Ian Pieterss vande Venne ... 1623 ; het tweede Deel ; blz. 17-20.
Brussel, Leiden, Amst. Ak., Haarlem, Londen.
Herdr.: a) in : Id. Tot Rotterdam, By Isaack van Waesberghe... 1632 ; blz. 199-205.
Leiden, Rott.
t'Amsteiredam . by Anthoni Jacobsz. ... 1633;
b) in :
viz. 98-100.
Nijmegen J., Rott., Amst. Ak , Haarlem,
Londen.
van SIMON VAN BEAVMONT, 1640
c) in : Horae svccisivie
3 v.
[zie OVIDIUS, n. 10] ; fol. G 2
d) in : *Zeeusche Nachtegaal . Te Amsterdam bij Joost
Hartgers 1651.
Genoemd door J. G. FREDERIKS, in : OudHolland, 14' jrg., 1896, blz. gI. Staat ook in

e)

den catalogus der Univ. Bibl. to Leiden (1194
H 12), doch het bock is, naar mij aldaar gezegd
werd, sinds meer dan 3o jaren zoek.
Gedichten van S. V XN B,■:AUMONT, 1843 ; blz. 30-34.

6. P. Virgilij Maronis Bvcolica, Overgheset ... in neder
duyts Rijmdicht door H. S. t'Amsterdam, Voor Michiel Colijn ... 1625.
(13), III blz. dwars-8vo.
Amst. Ak., den Haag.
7. Publius Virgilivs NIaroos Wercken [in proza] vertaelt
door I v. VoNDEL t'Amsterdam. Voor Abraham de Wees
1646.
(2 ex.), Amst. Kr.
Aalst, Gent Ac., Gent, Brussel

(2 ex.), Haarlem, Nijmegen.
Herdr.: a) Aeneis I, 699-756 en II, Lat. en Nederl. in: Ver-
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hael Van de verwoestinge des Stadts Troje. Uyt het tweede, en
ten deele uyt het eerste Boeck van Voorgestelt, en
door levende Afbeeldinge verthoont by eenige Amsterdamsche
Studenten, onder het beleyt van D. Franciscus van den Enden.
Amsterdam, Uyt de Druckery van Pieter la Burgh. 1654.
Vondel-Museum to Amst.
b) Uittreksels in: De Vlaamsche Kunstbode, 22e jrg., 1892,
Antwerpen; blz. 309-310, 446 vlg. — Vert. van Georg. IV 1-115 in:
Bloemlezing door KNUTTEL, I, 1914 [zie HORATIUS, 11. 3] ; blz. 179181 •
8. Herderskcut tusschen Melibeus en Tityr, in verzen vert. achter:
t'Amsterdam, Gedruckt by Jacob LesI V. VONDELS Leeuwendalers
1VI.D.C.XLVII.
caille. Voor Abraham de Wees
Amst. Kr. (UNGER 444 en 445)•
Herdr.: Olyf-krans der Vreede, Door de Doorluchtigste Geesten, en Geleerdste Mannen, deezes tijds, gevlochten t'Amsterdam, Uit de Drukkery van Tymen. Houthaak. Voor Gerrit van
MDCXLIX ; blz. 125-128.
Goedesberg
Brussel.

9. Het vierde Boeck van d'Eneis ... In Neder-duyts Rijm gestelt
Uyt-heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-triomfen van M[ATHVS]
V[ANDER] M[ERWEDE] ... In 's Graven-hage, Gedruckt by Isaac Burghoorn ... 1651; biz. 199-233.
Amst. Ak., Leiden, Utrecht, den Haag, Londen.
lierdr.: a) in: Id. Den tweeden Druck. t'Amsterdam, By
Lodewijk Spillebout ... 1654 ; blz. 197 - 229.
Gent, Groningen, den Haag.
b) in : Id. Den derden Druck, z. adres, 1676 ; blz. 197 - 229
Leiden.
10. Oorsaeck beghin en eynde Van het thien-jarigh belegh, ende
destructie van Troyen In onse Nederlantsche tale, ende rijme overgheset ende met sijne noodelijcke annotatien, ende printen verciert
... door den Auth. GERARDO VAN DELFT t'Antwerpen, By Godtgaf
Ve-hulst ... 1652.
(8), 37, (I ), (4), 32, (4) blz. 4to. — Blz. 1-37: vrije vert. van
Aen. I 325-einde en II.
Brussel G., Londen.

11. Publii Virgilii Maronis EclogEe ofte Harders-kouteni
In Neder-duytsche rijm vertaelt door HENRICK BRUNO ... Tot
Hoorn, Gedruckt voor , Isaac vander Beeck, en Gerbrant Martensz ... 1658.
Leiden, Utrecht.

47 blz. 8vo. Latijn. en Nederlandsch. — De uitg. 1658 is blijkens
de Voorrede van Ovidii WaPen-twist, 1659 (zie OVIDIUS n. 17) een
tweede druk; daar de voorrede van Eclogae 1658 het jaartal 1653
draagt, zal de eerste druk wel van dit jaar zijn.
12. I. J. V. VONDELS Ondergang Van Troje. Virgilius tweede boeck
t'Amsterdam, By Thomas Fonvan Eneas, in Nederduitsch gedicht
tein. Voor de Weduwe van Abraham de Wees ... 1655.
(12), 36 blz. 4to.
Gent (defect), Amst. Kr., Nijmegen J., Leiden.

Herdr. in II.

Publius Virgilius Maroos Wercken In Nederduitsch
dicht Vertaelt door J. v. VONDEL. t'Amsterdam, Voor de weduwe van Abraham de Wees ... 1660.
(28), 565, (3) blz. 4to.

Leuven J., Antw. J., Amst. Kr.
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Vele en Lange aittreksels 'nit de Aeneis in beide deelen van.
Tooneel van heidensche deugden door J. DE HAES, 1724 [zie .A.NTHOL. GR. n. 2]. — Korte uittreksels gait geheel VONDEL ' S Vergitius in: De Levens, der Lat. Poeten, door P. LE CLERCQ, 1745
[zie HORATIUS, n. 41, II] blz. 63 vlg., en in: De Vlaamsche
Kunstbode, 22e jrg., 1892, Antw. ; biz. 304-308 en 446 vlg. —
Vert. van Aen. II 1-107 in : Vaderlandsche Letteroefeningen
Zalt-Bommel ; blz. 130 vlg.
voor 1868 ... 1038 jaarg. Berste Deel
13. I. *J. WESTERBAEN. De verliefde Dido. Het vierde boeck des
's Gravenhage, A. en J. Tongerloo, 1655. — 4to.
Eneis
(Nederlandsche Letterkunde. Catalogus van boeken
voorhanden bij Fred. Muller & C" ... Amsterdam,
z. j., n. 856).

Herdr.: a) De Verliefde Dido. Het vierde Boeck des Eneis
In nederduvtsche rymen naegevolgt, in : Gedichten van J. WES13] ; blz. 323-361.
TP,RBAEN, 1657 [zie HORATIUS,
b) in: II, A.

II. A. « Goed-gunstige Leeser, Voor desen heb ick ul. door
den druck merle gedeylt *de eerste ses boecken van P. VirgiEns Maroos iEneis so die by my in Nederduytsche rymen gebraght waeren »
(WESTERBAKN op het blaadje, waarover sprake
onder B.)
ScHwEIGER, Handbuch der class. Bibliograf'hie, geeft het jaartal
1661, dat wel juist zal zijn.

B. *De Laetste ses Boecken van P. Virgilius Maroos Xnets.
In Nederduytsche rijmen gebraght door JACOB WESTERBAEN
In 's Graven-hage, By Joannes Tongerloo ... 1662.
Deze titel, met het bijhoorige bericht x Aen Den
Leeser y (samen 4 blz.) is toevallig bewaard gebleven
in het voorwerk van een exemplaar der geheele
Aeneis van Westerbaen, 1662, dat berust op de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam (333 C 8).

Herdr, en titeluitg.: a) De ..Eneis van P. Virgilius Maro,
bestaende in XII. Boecken, uyt het Latijn in Nederduytsche ry
men gebracht Door JACOB WESTERBAEN ... In 's Graven-hage, by
Johannes Tongerloo ... 1662
(12), 483, (I) blz. 8vo. — Behoort hoogst waarschijnlijk
tot dezelfde oplaag als De eerste ses boecken, 1661 en De
Laetste ses Boecken, 1662.
Amst., den Haag, Londen.
b) in : Het derde deel der Gedichten van JACOB WESTERBAEN
's Grawaer in de zEneis van Virgilius, Mengel-rym, & c.
ven-Frage By Johannes Tongerloo, 1672. (andere exemplaren:
z. j.)
De exemplaren, welke ik kon onderzoeken, vervallen in drie groepen:
1) Exemplaren van Aeneis 1662 werden van een
nieuw titelolad en voorwerk voorzien, en met Mengel-Rpm enz. aangevuld.
Amst. Ak. (G 454), Leiden (706 G
Utrecht (Z oct. 1799), Groningen ( CE e 55),
Londen (11555 c 34). — De exemplaren Amst.
Ak. en Groningen zijn zonder jaartal; de drie
overige hebben het jaartal: 1672.

2) Andere exemplaren behooren tot een geheel anderen druk
Brussel (V. H. 24116. 8°), Gent (B. L. 1984).
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Antw. (166o), den Haag (841 B 14), Amst.
(415 E 15), Haarlem, Leiden (1173 G 14), Rott.
(W. 5-2024. 8°). — De exemplaren Gent, Amst.
en Haarlem zijn zonder jaartal; de vijf overige

hebben het jaartal 1672.

3) Eel' aei mij uekeiide exemplaren, t. w. Brussel (V. H. 23970.12° ; z. j .) behoort tot en met blz.
tot ciezelicie oplaag als groep z ; van blz. 225 of
tot dezelfde oplaag als groep 1.
Het bestaan dezer drie groepen, en tevens de zeldzaamheid
van De eerste ses boecken, 1661 en De Laetste ses Boecken
1662, waarvan mij Been enkel, alsook van groep 3 van het
derde deel der Gedichten, waarvan mij slechts een exemplaar bekend is, kan men misschien volgenderwijze verklaren.
Toen in 1662 de Laetste ses Boecken verschenen, waren nog
maar een Bering aantal exemplaren van De Eerste ses
boecken, 1661, verkocht. Met het oog op de klanten, die
boek I-VI gekocht hadden, bracht de uitgever ook een
zeker aantal exemplaren van VII-XII in den handel, doch
het grootste gedeelte van de nieuwe oplaag vereenigde hij
met al wat van 1-VI overbleef tot een volledige Aeneis.
Daarbij werden de 4 laatste bladzijden van De eerste ses
boecken, dat 228 blz. (= 1 4 vellen + 4 blz.) bevatte, herdrukt ; dit kon des to gemakkelijker, daar het voorwerk van
VII-XII juist uit 4 bladz. bestond (zie II, B). Toen in 1672
het derde deel van Westerbaen's gedichten, bevattende o. a.
de Aeneis, zou verschijnen, liet Joh. Tongerloo weliswaar
nieuwe exemplaren drukken (2° groep), doch hij benuttigde
ook de nog overblijvende exemplaren van Aeneis 1662 tot een
vermeerderde titeluitgaaf (i e groep). Verder bleven hem nog
enkele exemplaren van De Laetste ses Boecken 1662 en van
katern 15 over, welke hij evenmin ongebruikt liet (groep 3).
Zooals uit het• bovenstaande blijkt, werden voor het
3° deel der Gedichten (althans voor groep 1 en 2) zonder
onderscheid titels met en zonder jaartal gebruikt.

14. P.
Maroos Seste Boeck. Pneas Hellevaert. In Nederetuytscht Rijmen. t'Amsterdarn, By Gerrit van Goedesbergh ... 1656.
(51) blz. 4to.

Kortrijk, Leiden.

15. Aen. VI 860-886, in : Koren-Bloemen ... Van C. HUYGENS, 1658
[zie LUCANUS, n. 2] ; blz. 1080-1081.
Herdr.: a) Id. 2 e deel, 1672; blz. 52 6-527.
b) 4e deel, 1824 ; b1.7_,. 296-297.
c-d) Id. l e en 2e deel, 1865; blz. 20 0-201. — 2e druk, 1892; blt.
199 - 200.

e) Gedichten, 3e deel, 1893; blz. 4- 5.
16. P. Virgilius Maro. Verduijtst [door] R[OELAND] v[AN] E[NGELEN].
Gedruckt tot Antwerpen, by Marcelis Parijs ... 1662.
(8), 392 blz. 4to. Met platen. — Lat. tekst en vertaling van
Aen. I-VII 67. De druk werd niet voortgezet.
Plantijn (2 ex.), Gent, Brussel, Leiden (2 ex.).

17. I. Publius Virgilius Maroos Twaalf Boekken van lEneas, Vertaald, in Nederlands Gedicht, met 't zelfde getal der regelen, door DIRCK
DONCKER ... Tot Gouda, Gedrukt by Kornelis Dyvoort ... 1663.
(24), 300, (4) blz. 4to.
Brussel, Leiden.

II.
II. Publius Virgilius Maroos Herders-kOuten en Land-gedichten : midsgaders De XII. Boecken van .2Eneas. Vertaald
in Nederduitsch Rym, met hetzelfde getal der regelen, door
DIRK DONCKER. Den tweeden Druk. Vercierd met kurieuse
kopere Platen. Tot Gouda, By Andries Endenburgh ... 1688.
Titeluitgaaf in
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(22), 94, 300, (4) blz. 4to.
Amst.

Titeluitgaaf : Den darde Druk. Vercierd met kurieuse kopere
Platen. In 's Gravenhage, By Johannes Kitto ... 1703.
Amst., Leiden.
Id. met adres: Tot Gouda, By Lucas Cloppenburgh
1703.
Londen.

18. De Herders-Sangen van Virgilius Maro, In Neerduyts
gesongen, op twee verscheydene Toonen. Door I[oHANNEs]
ULL.A.EUS] en W[ILLEm] V[AN] F[OCQUENBROCH] t'Amsterdam,
Gedrukt by Johannes van den Berg ... 1666.
(14), 122 blz. 8vo. — Het rijmwerk van Focquenbroch is een parodie; dat van Jan den Uyl mag onder de vertalingen genoemd worden.
Leiden.

Deze druk werd met zijn titelblad opgenomen in: Alle de Wereken, van W. G. V. FOCKENBURG. Vertoonende Tvmon van Lucianus ; De Harders Sangen van Virgilius ... By den andere versamelt ... door B. B.* [= BALTUS BOECKHOLT ?] t'Amsterdam, By
Baltus Bceckholt ... 1675 (en 1676) [zie LUCIANUS, n. 5, a].
Herdr.: a) t'Amsterdam, By David Lindenius
En Andries
Vinck ... 1679.
(i6), 112 blz. 8vo.
Amst., Leiden.
b) t'Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot ... 1682.
(16), 112 blz. 8vo.
Gent, Amst., Londen.
c) in : Alle de Wercken van W. V. FOCQUENBROCH. Eerste
deel, 1696 [zie LUCIANUS, n. 5, d] ; blz. 207-332.
d) in: Id. Eerste deel, 1709 ; blz. 207-332.
e) in: Id. Retste deel, 1723; blz. 207-332.
f) in : Id. Eerste deel, 1766 ; blz. 207-332.
19. BERNARD] V[ANDEN] BERGHS Nederlaegh Van Turnus. Virgilius
twaelfde Boeck van Eneas, in Nederduyts Gedight
t'Amsterdam, By
Joan %an Ormont
z. j.

(io), 33, (4) blz. 4to. — Waarschijnlijk tusschen 166o en 167o.

Brussel, Rott.
20. Het tweede en sesde Boek. uit P. Virgilius Maroos Eneas, in
Nederduitse Vaarsen door CHRISTOFFEL PIERSON. Ter Goude, Gedrukt
by Kornelis Dyvoort. [omstr. 1669].
(6), 6o blz. 8vo.
Leiden.
21. Het achtste en twaelfde I3oek uvt P. Virgilius Maroos Eneas,
In Nederduytsche Vaersen gestelt door CHRISTOIDFEL PIERSON. Ibid.
[1669].
(8); 36, (4), 37, (4) biz. 8vo.
Leiden.

22. Aen. IV 642-668 in : J. VOLLENHOVES Poezy, 1685 (en 1686) [zie
ANTHOL. GR., n. 2] ; blz. 618-619.
Herdr. in : Bloemlezing nit de Gedichten van JoH. VOLLENHOVE ... door A. L. LESTURGEON ... Schiedam, H. A. M. Roelants,
1855; blz. 130-131.
Titeluitgaaf: Id. ibid. 1866.

23. Georg. IV 1-115, 149-314, in : De Harderskouten en andere Dichten van K. I)RosTi:, 1717 [zie CLAUDIANUS, n. 111; blz. 77-84.
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24. Aen. II 1-97 in : ROELAND VAN LEUVENS Mengelwerken
Derde
deel. Tot Amsterdam, By Jacobus Verheyden ... 1723; blz. 169-174.
Katwijk.
Titeluitg.: Id. Derde deel. Tweede druk. Te Amsteldam, By
Gerrit Bouman ... 1730.
Amst. Kr., Londen.

25. Nederduytsche Overzettinge der XII. Boecken van Publius Virgilius Maro ... door ... F RANCISCUS COCKELET
T'Antwerpen, By Joannes Franciscus van Soest ... 1747.
(8), 466, (2o) blz. 8vo.
Prozavertaling.
Gent J., Turnhout.
26. Aen 1-222 [door W. VAN HAREN] in : Dichterlijke Werken van
WILLEM en ONNO ZWIER VAN HAREN. Derde deel. Te Amsterdam bij M.
Westerman. 1824; blz. 164-176.
Herdr.: Leven en Werken van W. en 0. Z. van Haren ... door
Dr. J. VAN VLOTEN. Deventer, A. ter Gunne, 1874 ; blz. 184-186.

27. Leven der Herderen door Virgilius. Vrypostig verduytscht door J. DE WOLF. Te Gend, By J. F. Vander Schueren [1780].
XVI, 138 blz. 4to. — Vert. in verzen der io eclogen.

Gent Ac., Gent.
28. Uittreksels uit Georg. en Aen. in : Gedichten van NIEUWLAND,
1788 [zie ANACREON, n. 11] ; blz. 81-82, 97-102.
Herdr. in : Ged. en Redev. van NIEUWLAND, 1824 ; blz. 25-26,
36-38.

29. Proeve eener nieuwe overzetting van den Eneas ... door PIETER
VAN WINTER, Nsz. Te Amsterdam, by Pieter Johannes Uylenbroek
MDCCCIV.
Slechts boek I-IV zijn verschenen: (2), 158 blz. 4to.

30. Uittreksels uit Georg. en Aen. in proza vert. in de vier deelen
van : Zedekundige Schoonheden ... door VAN KAMPEN, 1807-1810 [zie
CICERO, n. 19].
31. Aen. IX 395-449, 459-497 ; X 791-908, in vierregelige strophen vert.
door W. R. v. T. v. S. in : Nieuwe dichtgewyde Mengelingen [zie
OVIDIUS, n. 51] Zevende deel. In 's Haage, by de gebroeders Vosmaer,
1809; blz. 72-84.
HA LL
32. I. Georg. II 513-533, in C. C. Plinius Secundus, door M. C. VAN
1809 (en 1819) [zie PLINIUS MIN., n. 2]; blz. 74.
Herdr. in:
II. Georg. II 513-535, 458-474, in : Navolgingen ... door M. C. VAN
HALL, 1855, [zie HORATIUS, n. 59, d] ; blz. 13-16.
33. Aen. VI 236-330 metrisch vert. in : Proeve eener Hollandsche
Prosodia ... Door Mr. J. KINKER. Te Amsterdam, Bij Johannes Allart.
MDCCCX ; blz. 270-279.
Herdr.: Gedichten van Mr. J. KINKER. Derde deel. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, MDCCCXXI ; blz. 84-90.
34. Aen. IX 176-499 [in verzen vert. door M. SIEGENBEEK], in : Museum ... door MATTHIJS SIEGENBEEK. Eerste deel. Te Haarlem, Bij A.
Loosj es, P. Z. MDCCCXII ; blz. 217-233.

35, De Aeneas van Virgilius in Nederduitsche verzen, door

- 843 N. C. BRINKMAN, Wed. C.
Briet [1815].
(8), 688 blz. 4to.

VAN STREEK.

Amsterdam ... P. E

36. Buc. I, II en VII in verzen vert. door M. J. VANDER MAESEN, in:
Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek voor het jaer 1817 ; blz.
15-19, 59-61 ; id. voor het jaer 1819; blz. 17-20.
37. Aen. II 506-558, in : Gedichten van Mr ABRAHAM BOXMAN. Te
Rotterdam, bij J. Immerzeel, junior. MDCCCXXIII; blz. 160-163.
38. I. A. Aen. IV door A. W. E[NCELEN], in : Algemeen letterlievend
Maandschrift. Zevende deels Tweede Afdeeling Te Amsterdam, bij
A. \Tink, 1823; blz. 313-321, 357-366.
B. irojes ondergang. Proeve eener navolging van* den Aeneas ...
[door A. W. ENGELEN]. Het tweede boek. Te Groningen, bij W. van
Boekeren. 1825.
(12), 68 blz. 8vo.
Daaruit : Vert. van II 199-249 overgedr. in : De Argus. Tweede
deel. Brussel, De Vroom, 1826 ; blz. 64-65.
v [NGELEN], in : Bibliotheek
C. Aeneis. Berste boek. Gevolgd door W. -,
van oude Letterkunde Tweede deel. Te Amsterdam, bij ten Brink
en de Vries, 1826; blz. 410-454.
A-C herdrukt in:
II. De Aeneis ... in Nederduitsche verzen nagevolgd door Mr. A. W.
ENGELEN. Eerste deel. Te Groningen, bij W. van Boekeren. [1828].
Aeneis I-IV. Niet verder verschenen.
(i2), 189 blz. 8vo.
39. Georg. IV 453-527, in : Gedichten van Mr JAN TEN BRINK ... Te
Amsterdam, bij ten Brink & de Vries. MDCCCXXIII; blz. 82-86.
40. Proeve eener vrije navolging van den eersten en vierden der
Herderzangen van Virgilius, door L. PATOIR. Te Amsterdam, bij S. de
Grebber. 1825.
VIII, 28 blz. 8vo. - Vrije vert. in verzen.
Leiden.
41. Georg. 466-514 in verzen vert. door JAN TEN BRINK, in: Bibl. van
oude Lett. 2e deel, 1826 [zie n. 38, I, C] ; blz. 145-147.
42. Georg II 458-540 in verzen vert. door id., in : De Recensent
Te Amsterdam ... 1830; blz.
Drie en twintigsten deels tweede stuk
127-130.
43. Georg. I 121-159 in verzen vert. door id., ibid. Vijf en twintigsten
deels tweede stuk ... 1832 ; blz. 238-239.
44. Vertaling van Virgyl Maros eerste Herderslied door E. PIERRET.
Z. Pt. n. j. [cmstr. 1830-1840?]
Verzen - Een los blaadje (overdrukje?) aanwezig to Gent (Acc.
'
177037).
45. Georg. IV 453-527 in verzen vert. door M. R., in: De Gids.

Mengelingen. Derde deel. 1839 ; blz. 523-524.
46. Aen. IV 584-705 metrisch vert. door D. CRACCO, in : Lettervruchten van het Leuvensch Genootschap Tvd en Vlyt. I. Dichtstukken.
Antwerpen ... J. E. Buschmann .. 1845 ; blz. 196-200.
Vierde jrg. Antwerpen ... 1865;
Herdr.: in: Noord en Zuid
blz. 500-503.
47. Georg. IV 457-527, in : Gedichten van M r A. W. ENGELEN. Groningen, W. van Boekeren. MDCCCLIII; blz. 82-86.

- 844 -

48. Virgilius Herderszangen, in dichtmaet vertaeld door
PRUDENs VAN DUYSE. Te Gent, bij Lebrun-Devigne
1859.

76 blz. 8vo. - Ren Bylage bevat : Tityrus (een 2° vertaling van
Buc. I), Laocoon (= Aen. II 199-227) en Priamus' dood (= Aen.. II
506-558).

49. Aen. IX 175-312, in : PR. VAN DUYSE 'S Nagel. Ged. VIII, 1884,
[zie ANACREON, n. 26] ; blz. 70-74.

50. Vergilius Heldendicht de Eneis ... in Nederduitsche
metrische versmaat overgebracht, door Mr. S. J. E. RAU.
Eerste deel. Haarlem, A. C. Kruseman, 1862. - Tweede deel,
ibid. 1862.
12nao. - Deel I: (4), XIX, 319, (1) blz.; deel II: (2), 353 blz.

Daaruit. Vert. van II 1-107 in n. 52; blz. 130 vig. - Vert.
van VI 237-294 in : Stijl en Letterk. door FR . ViT
- ILLF,MS. 2 . d. 2 e st.
1891 [zie HOMERUS, n. 10, d] ; blz. 65-67.
51. Woordgrondelijke overzetting [in proza] van Virgilius' Herderszangen. I en II, door H. S[ERMON ?], in : Noord en Zuid Tweede
Jrg. Brussel ... 1863; blz. 236-238, 524-525.
52. Aen. II 1-107 door Dr. P. EPKEMA, in: Vaderlandsche Letteroefeningen voor 1868 ... Eerste deel
Zalt-Bommel ; blz. 130 vlg.
Herdr.: Herziening der proeve eener dichterlijke vertolking
van Virgilius ... Door Dr. P. EPKEMA. Amsterdam, J. D. Sybrandi.
1868.
8 blz. 8vo. - Verbeterde herdruk.

53. Buc. I metrisch, vert door C. VOSMAER, in: De Nederlandsche
Spectator, 1885; blz. 259.
Herdr. in : Gedichten door Mr. C. VOSMAER. Leiden, A. W.
Sijthoff [1887] ; blz. 56-59.
54. I. Vergilius' Aeneis. Metrisch vertaald door Dr. J. L. CHAILLET
Sneek, J. W. Muller ... 1894.
8o, (1) blz. 8vo.

Boek

Herdr. in:

II. Vergilius' Aeneis. Metrisch vertaald door Dr. J. L.
'CHAILLET ...

Amsterdam, S. L. van Looy. 1901.
321, III blz. gr. 8vo.

Herdr.: Tweede druk. A. Versluys, Amsterdam 1920.
311 blz. 8vo.

55. Het Kruidmoes ... door L. A. J. BURGERSDIJK, in : De Gi6, 1896,

II;

blz. 346-3'81.

Herdr. in: Buiten ... 3e jrg. ... 1909; blz. 570-571.
56. Aen. IV 129-194 en VI 788-901 door Dr. J. J. TERWF,N in: Album
gratulatorium in honorem Henrici van Herwerden Trajecti ad Rhenum, apud Kemink et filium MCMII ; blz. 194-200.

57. I. Vergilius' Eerste Herdersdicht, door A. GEEREBAERT, S. J.,
in Nouveaux Essais pedagogiques, II, 1908 [zie ALCAEUS, n. 1] ; blz.
124-127.
Herdr. in:

II. Vier Eclogen van Vergilius (I, IV, V, IX). BibliograDhie, Inleiding, Vertaling, Aanteekeningen door A. GEEREBAERT, S. J. Leuven,
Keurboekerij .. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen ... 1910.

— 845 -58. Ciris 1-42, rnetrisch vert., in : Uit den twin van Epicurus door
J. H. LEoPoLD. W. L. en J. Brusse, Rotterdam [1910] ; blz. 59-61.
Herdr. in: Id. 1920; blz. 56-58.
59. Buc. IV in proza vert. door Dr. P. C. YSSELING, in : De Tijdspiegel
; blz. 349-351.
1911. Eerste deel

60. (( Eneas » van Virgilius. Vertaald door D. MASDORP
G. J. Willemse. Utrecht [1913].
468 blz. gr. 8vo.

61. De Syrische Copa (Vrij naar Virgilius) door BALTHAZAR VERHAGEN,
in : Groot Nederland (en Europa), 1913, I ; blz. 606-609.
Herdr. in: Nachtwaken. Gedichten van BALTHAZAR VERHAGEN.
H. Prakke, Nijmegen [1913] ; blz. 53-55.

metrisch vertaald door P. W.
62. De Aeneis
N.
van
Kampen & zoon, 1915.
P.
Amsterdam,

DE KONING.

VIII, (4), 332 blz. 4to.

door Dr. A. H AL63. Aen. I 1-417, in proza vert. in : Handboek
BERSTADT, III, 1917 [zie CAESAR, n. 6] ; blz. 181 vlg.
64. Bekorte proza-vert. van Buc. VIII en Aen. IV 478-519 in: De
Magie ... door K. H. E. DE JONG, 1921 [zie EURIPIDES, n. 30] ; blz. 50-56.

CXLIV. Victor (S. Aurelius).
De Viris Ill. I-IX in : Godgeleerde, Historische, Philosophische
Te Amsterdam, By Gerrit TielenVierde deel
Vermaaklykheden ;
burg en te Haarlem, By Jan Bosch, 1743 ; blz. 539-556.
Brussel, Leuven.

CXLV. Vitruvius.
1. Die inventie der colommen met haren coronementen ende maten.
Wt Vitruuio ende andere diuersche Auctoren optcorste vergadert
wtghegheuen duer PESTER COUCKF, VAN AELST. An.
[fol. 32 v. :]
M.D.XXXIX.

(32) bldn 8vo. - Bekorte vertaling van de Archit., boek I,
hoofdst. I-III en van stukjes uit boek II-V, doch niet in de orde
van het Latijn. Af en toe neemt de vertaler zelf het woord en haalt
iets aan uit , Plinius, Diodorus enz. of uit de aanteekeningen van
Cesare Cesariano, die de eerste Italiaansche Vitruvius - vertaling bezorgde en wiens werk voor de eerste maal verscheen te *Como in
1521.
Gent (blad C 8 ontbreekt).

2. Vitruvius' tien boeken over de bouwkunst. Vertaald en
toegelicht door J. H. A. MIALARET. Gedrukt bij de firma
Leiter-Nypels, Maastricht [1914] .
)(Iv, 246 blz. 4to. Met 85 afbeeldingen.
CXLVI. Onbekende Schrijvers.1
1. De Roman van Apollonius van Tvrus, vert. op fol. (181 r)-(199 r)
in 's Deutsche ilbertragen ... von Dr. J.
(1) In Gesta Romanorum
G. Tn. GRassE. Zweite Halfte ... 3. Ausgabe. Unvertinderter Neudruck

- 846 van [aan het slot:] die gesten of gheschienisse van romen ... voleynt
ter goude in hollat by my gheraert leeu Jnt iaer ons heren M.CCCC
ende lxxxi. opten laetsten dach van den april.
Leiden, den Haag, Deventer (defect), Haarlem
(defect).

Herdr.: a) In: id. [aan het slot :] ... voleynt te Delff in Hollant Inde iare ons heren MCCCC ende Lxxxiij opte achtienste
dach van noueber ; fol. (170r)-(187r).
Brussel, *Utrecht
b) In : id, [aan het slot :] ... voleynt te zwolle ... by my peter
van os. Int iaer ons heren. M.CCCC. en lxxxiiij. op ons liefs
heren hem eluaert aunt. inden mey ; fol. (182r)-(200r).
den Haag, Londen (defect).
c) *Die schoone ende die suuerlicke historie van Appollonius
va thyro ... [aan het slot :] Gheprent te Delf in Hollant Jnt iaer
ons here M.CCCC. ende xciij.
.Middelburg, Bibl. van het Zeeuwsch GenootschaP der WetenschaPPen. — CAMPBELL,
Ann. n. 965 meent, dat het exemplaar van dit

volksboekje, door de Franschen uit de Kon.
Bibl. in den Haag weggehaald en in 1815 niet
teruggegeven, zich in de Bibl. nationale te
Parijs zou bevinden. Bij aanvraag aldaar in
1907 bleef het onvindbaar.

d) Gestaromanorum ... [aan het slot :] ... voleynt Tantwerpe ...
bi mi Henrick eckert van homberch. Int iaer ons heeren.
M.CCCCC. en xij. den xvij. dach van Maerte ; fol. C.liij r.C.lxvi r.
Plantijn, den Haag, Groningen.
e) Bijdragen tot de geschiedenis der Ned. Letterkunde door Dr
GF,ORG PENON. Eerste deeltje. Te Groningen, bij J. B. Wolters.
1880; blz. 121-182.
2. Pervigilium Veneris door BILDERDIJK, in : Kl. Dicht. Handschriften.
[zie ANACREON n. 13]. Vierde schakeering ... MDCCXCI; biz. 83-88.
Herdr.: a) Verspr. Ged. van W. BILDERDIJK [zie HOMERUS
n. 14, a]. Eerste deel. 1809; blz. 104-109.
b) Kl. Dicht. Handschriften. Nieuwe uitg. Eerste deel.
MDCCCXXIII; blz. 167-171.
3. Het Nacht_feest van Venus in verzen vert. door Mr. M. C. v[AN]
H[ALL], in: Bvdragen ... [zie HORATIUS, n. 59]. Eerste stuk.
MDCCXCIII ; biz. 303-315.
Herdr.: a) M. Val. Messala Corvinus door M. C. VAN HALL ...
J e deel, 1820 [zie HORATIUS, n. 72] ; blz. 51-59.
b) Bijdragen ... door FAITH en KANTEL&AR [2e driik] Eerste
deel. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Junior, MDCCCXXV ;
blz. 201-214.
c) Navolgingen ... door M. C. VAN HALL. 1855 [zie HORATIUS,
n. 59, d] ; blz. 81-92.
4. Proeve eener vertaaling van het Pervigilium Veneris ... door P.
H. A. J. STRICK VAN LINSCHOTEN, 1805 [zie GALLUS, n. 1].
Latijn en Nederl. verzen.

der Original-Ausgabe von 1842. Leipzig, R. LOffier, 1905, blz. 317-318,
worden van de Nederl. vertaling slechts de drukken 1481, 1484, 1512
genoemd ; de titels worden er met vele fouten opgegeven. — E. KLEBS,
Die Erzahlung von Apollonius aus Tyrus. Berlin. 1899, noemt blz. 363
de oude drukken op, welke CAMPBELL beschrijft.
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5. Anthol. lat. epigr. conl. PuECHELER, Lipsiae 1897, n. 995, in:
Mengel- en Tooneel Poezij van WIsELIUS. Eerste deel 1818 [zie PINDkRUS n. 4] ; blz. 67-68.
6. Het Nachtfeest van Venus metrisch vert. door A. B[OXMAN] in:
Mnemosyne ... vir. Stuk. Te Dordrecht ... 1819 ; blz. 313-317.
7. Venus' Nachtfeest in: Verspreide Gedichten van Dr. H. C. MULLER. Utrecht, P. den Boer. 1908 ; b/z. 77-81.
8. I. Rceierslied in verzen vert. door BALTHAZAR VERHAGEN, in:
Onze Deuw ... 12e Jrg., l e deel [1912] ; blz. 304.
Herdr. in II.
II. De Nachtwake . van Venus en Aan de riemen, in : Nachtwaken..
Gedichten van BALTHAZAR VERHAGEN. H. Prakke, Nijmegen [1913] ;
blz. 7-3 en 43.
9. Nachtfeest van Venus, in verzen vert. door Dr. N. J. S1NGELS, in:
Onze Eeuw. 15 e Jaarg., 2e deel [1915] ; biz. 118-121.

Aanvullingen en verbeteringen

Blz. 182, r. 15. In plaats van elf, lees: dertien.
Blz. 187, r. 21-27. De zinsneden : zij werden in spiegelbeeld... Anvers,
1578 vervangen door: Vier en twintig dier prenten werden in veel grooter
formaat en in spiegelbeeld, en, zooals de heer A. J. J. Delen me deed
opmerken, tamelijk vrij gecopieerd voor XXV Fables des animavx, 1578
(zie AEsoPus, n 8), waarvan. het Plantijn-Museum in de laatste maanden
van 1924 er in geslaagd is, een exemplaar aan te koopen. Dezelfde groote
platen, als ik me niet vergis, dienden later voor XXV Fabulen der
Dieren, 1617, en voor VVoudt Van vvonderlicke Sinne-Fabulen der Dieren, 1632 (zie AEsopus, n. 8).
Blz. 193, laatste alinea. Aan nog twee geleerden moet ik hier mijn
dank betuigen, t. w. aan den heer Rm. VAN HEURCK, den bekenden
Antwerpschen folklorist, van wiens rijke verzamelingen en uitgebreide
wetenschap ik verscheidene malen gebruik mocht makers, — en aan
Dr. G. J. BOEKENOOGEN, te Leiden, die zich onmiddellijk na het eerste
verschijnen mijner Inleiding met mij in betrekking stelde, mij twee
boekjes, die ik niet kende, in bruikleen toezond en mij bovendien verscheidene nuttige inlichtingen bezorgde.
Blz. 316, Aesopus, n. 2. Dr. .Boekenoogen deelt me den titel en de
beschrijving mede van een Aesopus, die vermeld wordt in den prijscatalogus XXII van R. W. P. de Vries te Amsterdam, nr 9902. De titel
is, op een paar orthographische kleinigheden na, gelijk aan dien van
den druk Amstelredam, 1613. Adres en jaartal : Ghedruckt toe Rees
By my Derick Wylicks van Santen. Anno 1585-1586. kl. 8vo ; 71 houtsneden. De gelijkheid van de titels en nog andere bizonderheden laten
me denken, dat de inhoud van het boekje ook wel dezelfde zal zijn
als van den druk 1613.
Blz. 318, Aesopus, n. 8. Van het hier genoemde Fransche boek van
1578 bezit het Plantijn-Museum nu een exemplaar.
Blz. 319, Aesopus, n. 11. Dr. Boekenoogen leverde me het bewijs,
dat de Aesopus van A. J. W. een Brugsche druk is, wat me bij vergelijking van zijn exemplaar, dat hij zoo goed was mij toe te sturen,
met dat van den heer van Heurck en dat van het college te Katwijk,

- 848 die ook beide te mijner beschikking gesteld werden, insgelijks bleek.
Het exemplaar met het Brugsche adres moest dus in de eerste plaats
genoemd worden.
Blz. 320, Aesopus, n. 12, noot. Van dien Franschen Aesopus 1669
bezit de heer Emiel van Heurck, te Antwerpen, insgelijks een exemplaar.

Namen (en schuilnamen) der Ned. vertalers

en

van

hen, op Wier imam een vertaling staat.

(1)

B. D. 48, 2.
Beaumont(S. van) 122, 10; 143, 5.
Beets (N.) 101, 8; 109, 2.
Bekker (E.) zie Wolff (E.).
Ben (H.) 103, 5; 132, 2.
Benschop (L. H.) 69, 29.
Benschop (W. J. M.) 69, 29.
Bergen (Fr. van) 111, 26; 114, 11,
19.
Bergh (B. vanden) 111, 20; 143, 19.
Bergh (S. J. van den) 7, 22.
Berlage (J.) 37, 31.
Bernagie (P.) 122, 28; 126, 7.
Betz (G. H.) 16, 7, 8; 79, 36; 80,
26.
Beuzekainp (A. E.) 48, 40.
Beverwyck (J. van) 48, 6.
Beverman. (R.) 101, 20, 22.
B. F. 88, 16.
Bidloo (G.) 29, 1.
Bilderdijk (W.) 7, 8, 10; 13, 2,.
22, 1; 23, 2; 26, 1; 37, 12; 45,
1; 48, 14, 17, 18, 23, 26; 61, 4;
66, 3; 72, 5, 6; 79, 6, 7, 12; 80,
8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21; 86,
2, 3; 93, 2-3; 95, 3, 4; 97, 6,
7; 101, 2, 5; 111, 57, 68, 74, 76,
78, 83; 114, 24; 118, 1; 122,
48, 59, 60, 63; 123, 5; 129, 5;
133, 27; 146, 2.
B. zie Bilderdijk (W.).
Blankaart (S.) 47, 9; 56, 6.
B. zie Brillenburg (G. C.).
Blanken (H. van) 81.
B. 29, 5; 37, 13; 111, 50.
Blasius (J.) 122, 20, 25; 126, 4.
Bake (L.) 114, 5, 12, 19.
Bakhoven (H. G. A. Leignes) Blieck (F.) 134, 3.
Bloemmaerts (J.) zie Florianus
67, 24.
(J.).
Bakker (J. A.) 67, 12.
Bakker (P. H.) 104, 2; 111, 52; Blusse (Abr.) 103, 23.
B. M. G. K. 77, 5.
122, 45.
Boddaert 122, 50.
Barbaz (A. L.) 79, 8; 116, 6.
Boeken (H. J.) 3, 13; 66, 9, 10;
Baten (K.), 47, 2.
84, 6; 93, 4.
Battus (C.) zie Baten (K.).
Bauwens (Ev.) 103, 38, 39, 40, 41, Boendale (J.) 100, 2.
Boer (J. de) 39.
42; 115, 8; 132, 11; 137, 16.

A. B. zie Boxman (A.).
Ackere (M. van) 80, 23.
A. H. 103, 10.
A. J. W. 4, 11.
A. L. F. zie Snakenburg (Th.
van).
Allen (H. van) 132, 8.
Alphen (H. van) 21, 3.
Altena (H. L. V.) 101, 7.
Amman (J. C.) 67, 2, 3, 4.
Ampzing (S.) 100, 11-12.
Ankringa (J. D.) 66, 7.
Anonymos 5, 3; 7, 40; 15, 3.
Anonymus 10, 7.
Antonides vander Goes (J.) 111,
24; 122, 29; 134, 1.
A. P. S. zie Elias Mz (J.).
A. R. zie Ravestein (A.).
Arend (J. P.) 52, 6.
Armen (Voor den) zie Maccage
(L. J.).
Arntzenius (R. H.) 129, 6; 139, 6.
A. S. 111, 61.
A. S. zie Snel (A.).
Asschenherg(H.) 111, 58; 122, 49.
A. V. M. 111, 4.
A. W. E. zie Engelen (A. W.).
A. W. V. B. 40.

(1) De vette cijfers verwijzen naar de hoofdstukken, de magere naar
de paragrafen.

- 850 Bogaert (Abr.) 98, 3; 114, 10, 19;
136, 2; 141, 2.
Boissevain (H. M.) 84, 6.
Bommelius (}v.) 53, 5.
Bontridder (V. de) 111, 84.
Boomgaert (C. A.) 69, 5; 100, 9.
Boon (K.) 111, 29; 122, 33.
Borremans (N.) 64.
Bos (I4 . van den) 53, 8; 133, 18;
135, 2.
Bosch (P. van den) 66, 1.
Bosscha (H.), 43, 4; 69, 14; 84, 2.
Bosscha (J.) 43, 5.
Bouman (R.) 103, 46.
Bourdeau (J. P. A.) 48, 25.
Boutens (P. C.) 3, 16, 18, 19, 20,
21; 67, 25, 27, 29; 72, 13, 17,
19; 79, 47.
Borman (A.) 45, 3; 133, 29; 143,
37; 146, 6.
Brakman (C.) 92, 2; 108.
Brand (H.) 100, 17-19.
Brand van Cabauw (J.) 101, 6.
Brandt (G.) 64.
Brandt (G.) de Jonge 133, 13.
Brederoo (G. A.) 138, 7.
Breida 72, 16.
Brillenburg (B. C.) 80, 22.
Brink (A. J. ten) 79, 21.
Brink (J. ten) 29, 2; 37, 8; 56,
10, 11, 13; 67, 7, 8; 88, 5, 6, 8;
103, 16, 28; 104, 6; 111, 77;
126, 14; 132, 5; 139, 9, 10, 14;
143, 39, 41, 42, 43.
Brinkman (N. C.) 143, 35.
Broek (J. van den) 56, 20.
Broekhuizen (J. van) 21, 1.
Broens (A. H.) 7, 30; 111, 115.
Broomans (L.) 80, 2; 122, 18.
Brouwer (J.) 55, 3.
Bruijn (J.) 38, 4.
Bruin (Fl. de) 90; 11.1, 31.
Bruins (D.) 117, 6.
Bruno (H.) 18, 5; 111, 15; 122,
17; 143, 11.
Buck (A. De) 97, 4.
Burchoorn (J.) 48, 5.
Burg (H. van den) 113, 3.
Burger (D.) 17, 5; 18, 8; 29, 9;
67, 16, 17, 18.
Burgersdijk (L. A. J.) 3, 8; 79,

40; 111, 121; 143, 55.
Burgersdijk (Ii . A. J.) jr 79, 40;
101, 16.
Miser (J. Th.) 7, 16, 23; 72, 7,
8; 129, 9; 139, 11.
Buysero (D.) 138, 13.
Buyzen (H.) 47, 10.
B. v. B. zie Bergh (B. vanden).
B. V. F. 56, 9.
Cabeljau (J.) 122, 16.
Calfstaf 4, 1.
Cammaert (J. Fr.) 105, 3.
Campanus(M.) 13, 1; 48, 4; 72, 1.
Camper (P.) 47, 11; 102, 2.
Camper (P.) 37, 11; 66, 5; 79, 13;
111, 75.
Cats (J.) 47, 6; 53, 6; 61, 1.
Chaillet(J. I4.) 79, 41, 42 ; 143, 54.
Chys (P. 0. van der) 79, 11.
C. J. v. A. 29, 4.
C. K. zie Kina (C.).
Clerc (J. de) zie Boendaele (J.).
Clercq (P. le) 54, 1; 111 , 47;
116, 5; 117, 3; 135, 4.
Cockelet (Fr.) 143, 25.
Coets (H.) 36, 9.
Content (L.) 69, 30.
Coornhert (D. V.) 4, 6; 42, 1; 48,
1, 2; 65, 1; 97, 2, 3; 103, 1, 4;
111, 2; 133, 2.
Cort (Fr. de) 111, 108.
Costa (I. da) 3, 1, 2; 48, 35; 122,
58.
Costerus (P. J.) 43, 8.
Coucke van Aelst (P.) 145, 1.
Coumans (H.) 47, 5.
Couperus (L.) 80, 32; 126, 19.
Cracco (D.) 48, 32; 143, 46.
Crucius (L.) zie Cruyce (L. van
den).
Cruyce (L. van den) 100, 6.
C. S. 50.
C. S. zie Sobry (K.),
C. V. zie Vosmaer (C.).
C. V. N. zie Nienrode (C. van).
D. 80, 34.
Dam (V. D. van) 79, 22; 103, 30.
Damme (Is. van) 126, 2.
Dapper (0.) 43, 2.
Dautzenberg (J. M.) 111, 102.

- 851 David (J. B.) 111, 101; 141, 3.
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Wee (Fl. van) 113, 1.
Weerd(W. G. van der) 48, 44, 45;
111, 129, 130, 131; 122, 74.
Weiland (P.) 72, 2.
Wenke (M.) 7, 34.
Wertheim (H. M.) 16, 17.
Westerbaen (J.) 111, 13; 114, 4,
19; 122, 15, 22, 23; 133, 17;
138, 12; 143, 13.
Westerwyk (G.) 83, 1.
Weyerman (J. Campo) 7, 7.
W. G. V. F. zie Focquenbroch
(W. G. van).
W. H. L. 4, 12.
Wichers (R. H. Eyssonius) 84, 4.

Wijn (H. van) 137, 9.
\\,4 11ems (J. F.) 101, 4; 111, 73;
139, 7.
Wilms (J.) 79, 49.
Wilsius (A.) 138, 5.
Winghe (N. van) S3, 3, 4.
Winter (P. van) 111, 51; 143, 29.
Wiselius (S. I.) 66, 4; 67, 11; 97,
8; 122, 61, 64; 146, 5.
Witt (J. de) 117, 2.
Wittius (Chr.) 100, 14.
Woelderen (C. A. van) 88, 20.
Woestijne (K. van de) 3, 17; 48,
46; 72, 11.
Wolf (J. de) 122, 44; 143, 27.
Wolff (E.) 103, 15.
Wolfs (E.) 111, 114.
Woordhouder (T.) 111, 62.
Woutersz. (J.) 7, 25; 16, 4.
Wouthers (A. F.) 126, 6.
W. R. v. T. v. S. 143, 31.
X. 7, 19.
Ysseling (P. C.) 143, 59.
Zeeus (J.) 111, 32; 114, 20.
Ziegesar (von) 80, 27.
Zillesen (W. J.) 103, 17.
Zuylen van Nyevelt (A. van) 69,
3; 88, 1; 121, 2.
Zwaerdecroon (H.) 138, 11.
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GRIEKSCHE SCHRIJVERS.
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I. Achilles Tatius
311 XLII. Herodianus
II. Aeschines
311 XLIII. Herodotus
III. Aeschylus
311 XLIV. Herondas
IV. Aesopus
315 XLV. Hesiodus .
V. Alcaeus
321 XLVI. Hierocles
VI. Alcidamas .
321 XLVII. Hippocrates
.
.
VII. Anacreon en (Anacreontea) 321 XLVIII. Homerus
VIII. Anaximenes
.
326 XLIX. Hypsicles
IX. Andocides .
326 L. Iamblichus
x. Anthologia graeca.
.
326 LI. Isaeus .
XI. Antiphon van Rhamnus 327 LII. Isocrates
XII. Antiphon de Sophist .
328 LIII. Josephus
XIII. Apollonius van Rhodus 328 LIV. Longinus
XIV. Appianus .
328 LV. Longus
X V. Archilochus
3_ LVI. Lucianus
XVI. Aristophanes
328 LVII. Lysias
XVII. Aristoteles
330 LVIII. Melinno
.
.
XVIII. Arrianus en Epictetea 331 LIX. Menander
333 LX. Mimnermus
XIX. Aurelius Antoninus
XX. Bacchylides
333 LXI. Moschus
XXI. Bion
334 LXII. Musaeus
XXII. Callimachus
335 LXIII. Neophron
XXIII. Callinus .
335 LXIV. Palaephatus
XXIV. Cebes
.
.
336 LXV. Philo .
XXV. Chariton .
337 LXVI. Pindarus .
XXVI. Cleanth es
.
337 LXVII. Plato
XXVII. Democritus .
337 LXVIII. Plotinus
Demophilus
338 LXIX. Plutarchus
XXIX. Demosthenes
338 LXX. Polybius .
XXX. Dio Chrysostomus
339 LXXI. Pythagoras
XXXI. Diogenes Laertius
339 LXXII. Sappho .
XXXII. Dionysius van HaLXXIII. Secundus
licarnassus
339 LXXIV. Semonides
.
.
XXXIII. Diophantus
340 LXXV. Sextus Empiricus.
XXXIV. Epictetus .
340 LXXVI. Sextus Pythagoricus
XXXV. Epicurus
340 LXXVII. Simonides .
XXXVI. Euclides
340 LXXVIII. Solon
.
XXXVII. Euripides .
343 LXXIX. Sophocles
XXXVIII.
346 LXXX. Theocritus .
Heliodorus
XXXIX. Heraclitus .
347 LXXXI. Theodosius van
.
XL. Hermes Trismegistus.
Tripolis .
347
XLI. Hermesianax .
347 LXXXII. Theognis
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347
348
349
349
349
349
353
360
361
361
361
361
366
366
367
369
369
369
370
370
371
371
371
372
372
373
376
376
381
382
382
384
384
384
384
385
385
385
390
394
394
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Theophrastus
LXXXIII.
LXXXIV. Thucydides
LXXXV. Timotheus .
LXXXVI. Tyrtaeus .
LXXXVII. Xenophanes
B.

BLZ.

394 LXXXVIII. Xenophon . 396
395 LXXXIX. Xenophon van
396
Ephesus .
399
396 XC. Zosimus
.
.
399
396 XCI. Onbekende Schrifvers
399
LATIJNSCHE SCHRIJVERS.
BIZ.

XCII. Ammianus Marcellinus
XCIII. Apuleius
XCIV. Asconius
XCV. Ausonius
XCVI. Avianus
XCVII. Boetius
XCVIII. Caesar .
XCIX. Calpurnius
C. Cato (Dionysius)
CI. Catullus .
CII. Celsus .
CIII. Cicero
CIV. Claudianus .
CV. Curtius .
CVI. Eutropius
CVII. Florus
CVIII. Pronto .
CIX. Gallus (Corn.)
CX. Hirtius .
.
CXI. Horatius .
CXII. Justinianus
CXIII. Justinus .
CXIV. Juvenalis .
CXV. Livius
CXVI. Lucanus .
CXVII. Lucretius
CXVIII. Manilius
CXIX. Martialis .
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749 CXX. Nemesianus
795
749 CXXI. Nepos
.
795
749 CXXII. Ovidius .
797
749 CXXIII. Persius .
810
750 CXXIV. Petronius
811
750 CXXV. Phaedrus
811
752 CXXVI. Plautus .
813
753 CXXVII. Plinius maior
815
753 CXXVIII. Plinius minor
817
759 CXXIX. Propertius .
818
761 CXXX. Publilius Syrus
818
761 CXXXI. Quintilianus .
819
767 CXXXII. Sallustius .
819
768 CXXXIII. Seneca
.
820
769 CXXXIV. Silius Ttalicus
823
770 CXXXV. Statius .
825
770 CXXXVI. Suetonius
826
770 CXXXVII. Tacitus .
826
770 CXXX VIII. Terentius
829
770 CXXXIX. Tibullus .
834
785 CXI,. Trajanus .
.
835
786 CXLI. Valerius Maximus
835
787 CXLII. Velleius Paterculus
836
790 CXLIII. Vergilius
.
.
836
792 CXLIV. Victor (S. Aurelius) 845
793 CXLV. Vitruvius .
845
.
.
794 CXLVI. Onbekende Schrifvers 845
794

A an vullingen en Verbeteringen
.
.
Nt-tmen (en schuitnamen) der Ned. vertalers
Inhoud .
.

847
849
858

VAN DE VEN-HEREMANS FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetenschab to bevorderen, door - het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WetenschaPPen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur. »
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennismaking N,an
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 yolk to verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans.Fonds vastgesteld,
zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door Naar gebruikt
worden naar eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden :
a) hetzij tot bet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot bet uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot bet uitgeven van IVIiddelnederlanclsche 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 a en b 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 a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
uimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

v an

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop
'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, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belangihebbenden 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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1° Verslag over de December-vergadering

861

2°) Lijkrede uitgesproken op het graf van Prof. Ad. de Ceuleneer, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
door Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder der
869
Academie
3°) Ivanhoe en de liefde tot de Moedertaal, door GUSTAAF
871
SEGERS, werkend lid der Academie
4°) Emanuel Niel herdacht hij de vijf en twintigste verjaring
van zijn overlijden, door OMER WATTEZ, werkend lid

der Academie
5°) Register

877
893

Vergadering van 17 December 1924
Zijn aanwezig : de heeren Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder, wn. bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig
secretaris ;
de heeren : Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. AM. Joos, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ,,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPi, Prof. J.
VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A. J. J..
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE en Dr.
J. PERSYN, werkende leden.
Lieten zich verontschuldigen : Prof. Dr. J. MANSION, bestuurder en KAREL DE FLOU, werkende leden ; Prof. Dr. FRANS
DAELS, en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselende.
leden, en Prof. Dr. H. T --,OGEMAN, buitenlandsch eerelid.
**
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de November-vergadering, dat zonder aanmerkingen goedgekeurd wordt.
**
Afsterven van Prof. Ad. de 'Ceuleneer, werkend lid. — Bij
brieve van 26 November berichtte de heer PoL DE CEULENEER
aan de Academie het overlijden te Oude-God van zijn vader
Prof. ADOLI DE CEuLENEER, werkend lid der Academie ; de
begrafenis heeft plaats gehad den Vrijdag 28 November, te
10 uur, te Oude-God. — De plechtigheid werd bijgewoond door
den Heer Mr. LEONARD WILLEMS, onderbestuurder der Academie ; de Bestuurder en de Bestendige secretaris waren belet,
de eerste door ziekte, de tweede door dringende ambtsbezigheden.
De Heer WILLEMS nam bij de begrafenis het woord nit
naam der Koninklijke Vlaamsche Academie. Tot teeken van
rouw werd de nationale vlag halfstok geheschen aan het Academiegebouw. Een brief tot kennisgeving van het overlijden
werd aan de werkende en briefwisselende leden der Academie
gestuurd.
Bij het openen der vergadering brengt de heer onderbestuurder Mr. LEONARD WILLEMS, in afwezigheid van den
beer Bestuurder, eene eerbiedige hulcle aan den afgestorvene,
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en geeft vervolgens lczing van de lijkrede door hem in het sterfhuis uitgesproken. — Die lijkrede zal in de Verslagen en Mededeelingen verschijnen.
Op voorstel van den heer onderbestuurder beslist de vergadering dat een brief van rouwbeklag aan Mevrouw DE CEULENEER zal gezonden worden.
*
* *

AANGEBODEN BOEKEN.
Door de Regeering :
Academie Royale de Belgique. Commission royale d'Histoire. Correspondence des Ministres de France accredites a Bruxelles de 1780
a 1790. Depeches inedites publiees par EUGNE HUBERT, recteur de
TUniversite de Liege, membre de l'Academie Royale de Belgique et
de la Commission royale d'Histoire. II.
Ia. Clas-§e des Lettres et des Sciences morales et politiques. Memoires. Collection in 80 . T. XIX, fasc. 1 : Un fragment de Naos Sate,
par JEAN CAPART, correspondant de l'Academie royale de Belgique. —
Fasc. II: L'Octavius de Minucius Felix et l'Apologetique de Tertullien,
par GEORGES HINNISDAELS, docteur en Philosophie et Lettres.
Biographic nationale, publiee par l'Academie royale de Belgique.
"Tome 23, 2me fasc. : Sporckmans-Stevie,
Door de Ceska Akademie Ved a Umeni, te Praag :
Bulletin international. XXIII e annee (1923).
Filosofickci Biblioteka. Rada I. Cislo 6.
Rozpravy. Trida I. Cislo 68. — Trida II. Rocnik XXXI.
Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen StudentenAlmanak :
Groningsche Studenten-Almanak 1925.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Catalogue de la Bibliotheque de feu M. Paul Cogels.
JASPAERS (G.). Les Belges en Hollande. 1914-1917.
ENGELBERT VAN BEVERVOORDE (Jonkvr. TREUSSART VAN RAPPARD) .
indrukken en Ervaringen in en om de Fransche hospitalen.
CUYPERS (J. T.) B. N. A. C. B. ing. De Wederopbouw van Belgic.
Algemeene Catalogus van Nederlandsche Boeken nit Noord en
Zuid. (1906.)
Beigische Vaderlandsche Bond u Herdenken om te Strijden ),.
•.Ntandregels.
RAYMOND (R. P.), dominicain. Le Soldat francais.
FEDOZZI (P.). De opzegging van het verdrag van de « Triple Al,liance ».
FA'IZ EL-GHUSEIN. Gemarteld Armenie.
Journal d'Agriculture, d'Economie rurale et des Manufactures du
Royaunie des Pays-Bas. 2e serie, tome 1", (1825) ; VII (1828), X (1829) ;
3e serie, tomes II (1831) et VI (1833).
_ Catalogue de la Bibliotheque de M. C. P. SERRURE. l ere et 2° partie.
1872-1873.
•
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Door Dr. J. TE WINKEL, buitenlandsch eerelid :
De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, door Dr.
J. TE WINKEL. 2 de druk. V Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 3de druk. Haarlem, 1924.
Door, de Schrijvers :
NEYLEN (W. VAN) & A. VAN DEN DRIES. Beknopte Geschiedenis

der Nederlandsche Letterkunde, met Bloemlezing uit Schrijvers van
v66r de 19e eeuw. 5e omgewerkte uitgave. 1924.

*
**
Voor den August=Beernaert (1924-1925) zijn ingekomen :
Kleine Keuze. Onuitgegeven gedichten van LAMBRECHT LAMBRECHTS.
NEYLEN (W. VAN) en A. VAN DEN DRIES. Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde. 5e , omgewerkte uitgave.

*

-k*
MEDEDEELING
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Te Deum op 27 November. — Brief van 15 November,
waarbij de Weled. Heer Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen de Academie uitnoodigt het Te Deum bij te wonen dat
op Donderdag 27 November, te 11 uur, ter gelegenheid van
het Patroonfeest des Konings, in de hoofdkerk van Sint-Baafs
zal gezongen worden. — Hebben de plechtigheid bijgewoond,
de heeren : Mr. LEONARD WILL E MS, onderbestuurder, Prof. Dr.
A. J. J. VANDEVELDE, werkend lid, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris.
2°) R ech ts per so o n lij khei d . — Het Staatsblad van 13 December 1924 kondigt de wet of van 2 Aug. 1924, houdende toeken.
ning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie. De tekst der wet luidt als volgt :

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan alien, tegenwoordigen en toekomenden, HEll..
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekraghtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. — De Koninklijke Academie der Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten van Belgie, de Koninklijke
Vlaamsche Academie, de Koninklijke Academie voor Fransche
Taal en Letterkunde en de Koninklijke Academie van Geneeskunde worden met rechtspersoonlijkheid bekleed.
Art. 2. — Deze genootscliappen worden ten overstaan van
•
derden door hun bestuurscommissies vertegenwoordigd.
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Hun organiek reglement verschijnt in de bijlagen van het
Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de namen, voornamen, beroep
en woonplaats der leden van de Bestuurscommissie. Deze laatste bekendmaking wordt hernieuwd in de- eerste helft van de
maand Januari.
Art. 3. — Bedoelde genootschappen mogen in eigendom,
noch anderszins, andere onroerende goederen bezitten dan die
noodig tot het volbrengen hunner taak.
Te hunnen voordeele gedane giften en legaten kunnen
maar worden aanvaard voor zoover zij daartoe gemachtigd zijn
overeenkomstig artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek. Deze
machtiging wordt nochtans niet gevergd voor het aanvaarden
van louter roerende giften en legaten, waarvan de waarde
5,000 frank niet overtreft en voor zoover daarbij geen last wordt
opgelegd.
De machtiging wordt niet verleend wanneer de schenker
van de giften en legaten dezen laatsten een bestemming heeft
gegeven die het doel niet beoogt waarvoor de begiftigde academie werd ingesteld.
Het besluit houdende machtiging tot het aanvaarden van
een gift of legaat, waarin een onroerend goed is begrepen,
bepaalt desnoods den termijn binnen denwelken dit onroerend
goed client te gelde gemaakt.
Art. 4. — De Bestuurscommissie maakt telken jare de
begrooting en de rekeningen op betreffende de eigen beziLtingen van de academie en onderwerpt ze aan, de goedkeuring van
den Koning.
Art. 5. — Alle roerende goederen welke zij ook zijn, alle
waarden die tot hiertoe bestemd werden hetzij voor de diensten der academie, hetzij voor het versieren der lokalen welke
zij betrekt, hetzij voor het betalen der stichtingen welke zij
beheert, zullen van rechtswege haar eigendom worden te rekenen van het in werking treden van deze wet.
Art. 6. — Een koninklijk besluit zal de toepassingsmaatregelen van deze wet regelen.
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij . met
's Lands zegel bekleed en door den Moniteur bekend gemaakt
worde.
Gegeven te Brussel, den 2n Augustus 1024.
ALBERT.
Van 's Koningswege :
De Minister van Wetenschappen en Kunsten.

P. Nom
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De Minister van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid,
P. POULLET.
Gezien en met 's Lands zegel gezegeld
De Minister van Justitie,
F. MASSON.
MEDEDEELINGEN NAMENS COMMISSIt N.
1°) Bestendigo Comniissie voor Middelnederlandsche Taal.
en Letterkunde. -- De heer Prof. Dr. L. SCHARP& secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Comgehou den
Missie

Joos, Is. TiakWaren aanwezig, (le heeren : Kan.
I,INCK, Dr. L. GOEMANS, Dr L STIVIONS, Prof. J. VERcouLLIE,
Mr I.. WIr,LEMS, J. JACOB,, leden, en Prof. Dr. L. SCHARk,
lid-secretaris.
A NT .

Aan de dagorde staat :
1°) TekstkrPiek op de Oudvlaemsche Gedichten uitgegeven. door Kan. Carton. — Lezing door Mr. L. WILLEMS.
Mr. WILLEMS deelt enkele verbeteringen mede, op den
tekst van de o (dud-Vlaamsche Liederen » zoo slordig door Kan.
Carton uitgegeven. Die verbeteringen geven aanleiding tot bespreking in verband met den tekst van het handschrift. Mr.
WILLEMS zal in een volgende zitting zijne lezing voortzetten.
2°) Het th,eina van Elckerlyck in de Oudvlaemsche Geclichleir. — Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPA.
In het tweede gedeelte van den Bundel « Oudvlaemsche
Gedichten » uitgegeven door Kan. Carton komt het begin voor
van een gedicht in strofen, waar het thema van Elckerlyk in
behandeld word (blz. 380, 5 strofen). Door een leemte in het
Hs. ontbreken de verdere strofen. In verband hiermede wijst
Prof. SCHARPg op de treffende overeenkomst in velerlei opzicht,
tusschen dezen Brugschen bundel uit de eersite helft der vijftiende eeuw, en het allegoriseerend dichtwerk van Jan Praet,
uitgegeven door Bormans, naar het Hs. in het bezit van G.
Gezelle, nu berustend bij den heer K. De Flou : speciaal op
het daarin uitvoerig behandelde thema van den Dood. Dat gedicht van Jan Praet zal dienen bestudeerd te worden in verband met den bundel der Oudvlaemsche Gedichten en schijnt
wel uit denzelfden tijd te zijn, en in dezelfde omgeving ontslaan.
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2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal. en Letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel

over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren : Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter,,
IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr, L. SIMONS,
G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPA, Dr. J. PERSIJN, leden, Dr.
A. J. J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en 0. WATTEZ, lidsecretaris.
•

Aan de dagorde staat :
1°) Walter Scott's « Ivanhoe » en de liefde tot de nwedertaal. — Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS.
Na eene inleiding over Walter Scott en zijn werk, Ivanhoe,
dat wereldberoemd werd en in alle talen overgezet, ontleedt
spreker het gedeelte van het werk, waarin de strijd voorkomt
tusschen de overwinnaars, de Normandiers van Willem te
Hastings, en de overwonnene Angelsaksers, vertegenwoordigd
vooral door Cedric, den held van het werk.
De overwinnaars dringen overal waar zij kunnen het Nor-mandische Fransch op, de taal van het hof, van de edelen
en van het gerecht. De inwoners, de lagere standen en de boeren, biiiven hun landstaal getrouw. Uit dien toestand werd het
Engelsch geboren, een mengsel van Germaansche en Latijnschetalen met Germaansche uitspraak.
2°) « Snideriana », bijzonderheden over Snieders : Dorj,,
,;ieboortePlaats en voorgeslacht. — Lezing door Dr. J. PERSYN.
Dr. J. PERsuN zegt dat hij zijne voordracht in twee deelen

zal splitsen, dat hij in het l e gedeelte zal behandelen : bijzonderheden over het dorp van Snieders, Bladel in Noord-Brabant.
Spreker heeft het dorp bezocht, heeft met de inwoners gesproken, vooral met bloedverwanten van Snieders en met personen,
die met hem in betrekking zijn geweest.
Hij treedt in bijzonderheden over zijne gesprekken met de
menschen over de familie Snieders, over August en Renier,
over hunne ouders,, over den invloed der Snieders in de streek,
hunne bekendheid, de rol die zij gespeeld hebben, enz.
Daarna heeft hij het over Bladel en zijne geschiedenis, die
zees belangrijk is en or&limt tot de 10 e ceuw, onder de regeering van Karel den Eenvoudige, koning van Frankrijk.
De vo6rzitter Prof. Dr. VERMEYLEN bedankt beide lezers
voor hunne helangrijke mededeelingen en stelt voor ze te laten
opnemen in de l 7erslagen en Mededeelingen. — Goedgekeurd'
door de Academie.
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DAGORDE.
1°) Wedstrijden voor 1925. — INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN en BENOEMING DER KEURRADEN.
A. Folklore : Vlaamsche Volksspelen : Eel& verzameling
en nauwkeurige beschrijving van de oude en hedendaagsche
« Volksspelen, » in Vlaamsch-Belgie, met de daarbij gezongen
liederen (woorden, en voor zoover mogelijk, de muziek).

Prijs : 1500 fr.
Verg. b. v. TER GOUW, De Volksvernzaken, Haarlem, 1871;
A. DE COCK en Is. TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust in
Zuid-Nederland.

Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indeeling
aanbevolen.
I. LOOPSPELEN : eierenrapen, zeerloopen enz., enz.; SPRINGspELEN : hinkspelen enz. ; DANSSPELEN : volksdansen, dansliedjes enz. — II. WERPSPELEN : bolspelen, balspelen, paletspelen,
kegelspelen enz. — III. GEZELSCHAPSSPELEN : ambachtsspelen,,
raadspelen, kaartspelen ; domino-, bak-, haakspel enz. — IV.
SPELEN MET SPEELTUIGEN : wapens, boog, geweer enz., slinger
enz. — V. MENSCH EN NATUUR : dier, to paard rijden enz.; jagen,
visschen ; winterspelen (schaatsen enz.). — VI. MENSCH en
Km/ENDER : kermisspelen ; Driekoningen, Nieuwjaar enz., enz.
— VII. MENSCH en MUZIEK : blaasinstrumenten, snaartuigen
enz. — TERGSPELEN enz., enz.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk : Volksleute isVolksleven.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
Prof. 5. VERCOULLIE, Kan. AM. Joos en E. H. J. JACOBS.
B. Vak= en Kunstwoorden : Van het zaad tot den draad. —
Men vraagt een lijst van de vakwoorden der VLASNUVERHEID
tot aan de SPinnerij, vooral wat de Leiestreek betreft : Leirate,

veldrote, putrote, zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Fransche en
Duitsche benamingen. — Inzonderheid worden gewenscht de
Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin
l'Eveque, Sylly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romaansch grensdialect met het
Nederl an dsch
Prijs : 1200 fr.
antwoord is ingekomen met kenspreuk : Vlasnijverheid.Een
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Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. L. SCHARPI en KAREL DE FLOU.
C. Letterkundige geschiedenis : Een onderzoek naar de

.bronnen van « De Biencorf der H. Roomsche kercken van Isaac
Rabbotenu ».

Prijs : 1200 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk : RePos ailleurs.
Worden tot leden van den keurraad aangewezen : de heeren
Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. M . S ABBE en Prof. Dr. J. MANSION.
**

2°) Lezing door den heetr Omer Wattez, werkend lid.
Op voorstel van den heer Onder—EmanuelHihrdct.—
bestuurder beslist de Academie dat de lezing van den heer
WATTEZ in de Verslagien en Mededeelingen zal opgenomen wor.den.

Lijkrede
uitgesproken op 28 November 1924 op het graf van
Prof. Ad. de CEULENEER,
werkend lid der Koninklijke Viaamsche Academie

door Mr.

LEONARD WILLEms,

onderbestuurder der Academie.

Namens de Vlaamsche Academie, kom ik hier een laatste
hulde brengen aan een der oudste leden, die ons heden on'tvallen is.
Prof. DE CEULENEER werd tot briefwisselend lid der Academie benoemd 22 Juni 1892 ; tot werkend lid bevorderd 17
Juni 1900. Hij werd Onderbestuurder in 1909, en Bestuurder
der Academie in 1910.
Trouwe bezoeker onzer maandelijksche Vergaderingen,
volgde hij met de meeste belangstelling alle onze werkzaamheden. Steeds heeft hij er voor geijverd om het aanzien der
Academie te doen stijgen — ,om van haar een door en door
-wetenschappelijk lichaam te maken, dat zijn licht over heel
Vlaanderen zou verspreiden.
Slechts een beperkt aantal zijner talrijke wetenschappelijke
bijdragen werd door de Academie uitgegeven. Zij beet « Academie voor Vlaamsche Taal en Letterkunde ». Germaansche
philologie, Gescliiedenis van Belgie, waren het gewoon arbeids,
veld van prof. DE CEULENEER niet.
Toen hij onze Bestuurder werd, vergaste hij ons op eene
lezing ov er Joost van Gent — een 15' eeuwschen schilder die
in Italie heeft gewerkt, en welke hij meende te mogen vereenzelvigen met den Gentenaar Joos Van Wassenhove — eene
vernuf tige gissing bij dewelke de geleerde James Weale, de
beste specialist op dit gebied, zich volmondig aangesloten heeft.
In onze aanstaande December vergadering litond hij ingeschreven met eene voordracht over « het Huwelijk der Romeinsche soldaten », een voordracht, die wij nu, eilaas, zullen moeten missen, doch in ionze Verslagen gretig zullen opnemen zoo
zij reeds voldoende afgewerkt is.
Anderen zullen hier met meer bevoegdheid handelen, over
de wetenschappelijke verdiensten en over den wetenschappelijken arbeid van den afgestorvenen. Hij vestigde op zich de aandacht der geleerden door een merkwaardig proefschrift over
Keizer Sep'timus Severus (1874, uitgegeven in 1880). Prof.
WAGENER van Gent besloot hem aan te werven voor de Gentsche Hoogeschool. En grootendeels door het toedoen van den
liberalen WAGENER , werd hij tot professor benoemd door den
liberalen Minister van Humbeek — eene benoeming, die tot
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eere strekt niet alleen van de CEULENEER, maar ook van WAGEen VAN HUMBEEK.
Dit proefschrift behoudt nog steeds zijne waarde, al client
het thans aangevuid en hier en daar verbeterd te worden,
wegens de ontdekkingen die sedert dien gedaan werden.
Toen DE CEULENEER het schreef waren er slechts eenige
honderden opschriften uit den tijd van Severus bekend : er zijn
er thans over de duizend.
Toen ik een paar jaren geleden met mijn betreurden Collega over Septimus Severus aan het praten kwam, deelde hij
mij mede dat hij zijne laatste levensjaren wilde besteden aan
de herziening van het proefscirrift waarmede hij zich een naam
had gemaakc.
Laat ons hopen dat de familie er in toestemmen zal de
nagelaten aanteekeningen en verbeteringen te laten verwerken
door iemand van het y ak die dan de studie op de hoogte der
moderne wetenschap zou brengen.
Prof. DE CEULENEER heeft in velerlei vakken te Gent gedoceerd : Romeinsche geschiedenis en Instituten, Laitijnsche epigraphic, aardrijkskunde, kunstgeschiedenis, enz. Van hem mag.
men zeggen dat hij in zekere mate de voortzetter is geweest
der 16" eeuwsche humanisten, die zich de spreuk van Terentius hadden eigen gemaakt « Nil humani a me alienum Auto ».
Talrijk zijn de bijdragen die hij in een reeks tijdschriften
over allerlei zaken liet verschijnen.
Ten slotte blijft mij nog over te herinneren aan het groot
aandeel dat hij genomen heeft in de werkzaamheden onzer
Commissie van Onderwijs. Hoe dikwijls heeft hij daar het
woord niet gevoerd, hoe dikwijls aan de besprekingen deel genomen. Zijn princiep is steeds geweest : Onderwijstaal = Moedertaal. En overal sprong hij in de bres om dit princiep te verdedigen.
Overtuigd Vlaamschgezinde, overtuigd Catholiek is hij zijn
leven lang trouw gebleven aan het ideaal zijner jeugd. Strijdvaardig op dat gebied is hij tot einde zijner dagen gebleven.
Al wie met hem in betrekking is gekomen zal van den gedienstigen en beminnelijken man een blijvende herinnering bewaren.
NER

Waarde Collega,
De Vlaamsche Academie, waarin Gij gedurende jaren, een
vooraanstaande rol liebt gespeeld en waar Gij nie its antlers als
vrienden, telt, zal U blijven herdenken.
thy leven is een onverpoosde strijd geweest voor eene edele,
een heilige zaak.
Uwe ziel ruste thans in Vrede.

Ivanhoe en de liefde tot de Moedertaal(1)
door GUSTAAF SEGERS, werkend lid der Academie.
Ik denk, dat Walter Scott's roman Ivanhoe nagenoeg van
alien gekend is, die in de verhalende letterkunde belang gtellen.
Het werk verscheen in 1820, en heeft niets van zijne frischheid
ingeboet : het blijft eeuwig jong. Niet om op de schoonheid
van allereersten rang te wijzen, waarvan het overvloeit, niet
om te doen uitschijnen, dat Walter Scott als boeiend verteller
door weinigen geevenaard wordt, vestig ik andermaal de aandacht op dezen roman. Wel om, op eene verdienste te wijzen,
waardoor Ivanhoe zich onderscheidt, welke hier te lande al
te veel onopgemerkt bleef.
Augustin Thierry noemt den romanschrijver Walter Scott
« un genie (2) »
(1) Ivanhoe. A Romance bij Sir Walter Scott. Leipzig. Bernhard
Tauchnitz. 1845.
(1) Dix ans d'Etudes historiques par Augustin Thierry. Nouvelle
edition revue avec le plus grand soin. Paris. Gamier Freres, librairesEditeurs. IX. Sur 1;a. Conquete de 1'Angleterre par les Normands, a
propos du roman d'Ivanhoe.
« Niet alleen om het gehalte zijner werken heb ik den grooten
geschiedschrijver lief. Ook om zijn prachtigen stijl. » Hij verklaart dan
ook herhaalde malen, dlt, volgens hem, een geschiedwerk niet alleen
een wetenschappelijk, maar ook een kunstwerk hoeft te zijn. De kennis
der Fransche taal volstaat niet om eene geschiedenis van Frankrijk
te schrijven ten tijde van Karel den Groote. Daartoe is het onontbeerlijk de taal van den Frankischen vorst te kennen. En deze taal was
geenszins de Fransche taal : wel de onze, of ten minste, wij vinden
die daatin terug.
Ook gaf Thierry aan de eigennamen nit het Frankisch tijdvak
hunne echte Germaansche spelling terug, waardoor hij zich de spotternijen van Charles Nodier op den hals haalde. De aanval verscheen in -de
Revue de Paris, en was onderteekencl : Diatribe du docteur Neophobus
contre les fabricateurs de mots.
Thierr . toen reeds lijdend en bijna blind. antwoordde op waary
dige wijze. De geestige Charles Nodier was stellig tegen den geschiedschrijcer van Lettres sur l'histoire de France niet opgewassen, om over
deze aangelegenheid eene wetenschappelijke polemiek te voeren. Thierry
bewees op onomstootelijke wijze, dat Nodier het eerste woord van de
zaak niet kende. De geschiedschrijver eindigt zijne studie met deze
woorden, die ons nog tot in de ziel roeren : a J'ai dit tout ce que
j'avais a dire ; le debat est clos de mon cote ; si du vOtre it ne retait
pas, vous parleriez seul ; je n'ajouterai plus un mot. Mes heures de
travail sont rarer et courtes, je les dois a quelque chose de plus
grave et de plus utile qu'a une route d'esprit, difficile pour moi autant
qu'elle est facile pour vous ». Dix ans d'Etudes historiques, blz. 452.
Men weet dan ook, a dat het geheele Leven van Augustin Thierry
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Zeker prijst hij Ivanhoe om de letterkundige waarde, om
de meesterlijke schildering der karakters, vooral van Cedrik,
van Rebekka, de dochter van Izaak den Jood, van den tempelridder Briand de Bois Guilbert, van het oude Saksische wijf,
het sl achtoffer der driften van den hatelijken Ridder Reginald
Front de Bceuf. Deze ligt doodelijk gekwetst op het bed : daar
vertoont Ulrika zich vOOr hem en verwijt hem zijn schandig
leven. Front, de Bceuf heeft haren vader en hare broeders
vermoord, die him erfdeel verdedigden. Ulrika is de slavin
zijner driften geworden, en om zich to wreken heeft zij den
moordenaar tegen zijn eigen vader opgehitst, die in de feestzaal
om het leven werd gebracht. Thans is het uur der volledige
wraak gekomen.
« Gij, dappere oorlogsman », zegt zij, (( zult den solda'cendood niet sterven : 11W einde zal zijn als dat van den vos in
zijne pijp, wanneer de boeren daar t.r en vuur rond hebben
aangelegd. »
En inderdaad, Ulrika had het vertrek, hetwelk de brandstof bevatte, en zich onder de slaapstee van den Baron beyond,
in brand gestoken. De rook vulde de kamer, de vlammen sloegen door het gewelfsel ; en Front de Ba--uf stierf den ijselijksten
dood, terwijl het kasteel bestormd werd, en de vrouw den toren
besteeg, waar zij, onder het zingen van een oud Saksisch; lied,
dat hare voorouders, als ze nog Heidenen waren, op de slagvelden aanhieven, in de vlammen omkwam.
Dat was de Saksische wraak tegenover de Normandische
overweldiging.
« Niettegenstaande den afstand van tijd, waarop de schrijver zich plaatst, kan men zich deze zonder moeite voorstellen »,
zegt Thierry. « Het is omdat Walter Scott te midden der
wereld, die niet meer bestaat, eene wereld heeft geplaatst, die
altijd zal blijven bestaan, t. t. z. de menschheid, waarvan hij
ai de geheimen kent ». « Alles wat aan de tijden en plaatsen
eigen is : het uitwendige van de menschen, de aanblik van
het land en de woningen, de kleeding, de gebruiken zijn met
de aangrijpendste waarheid geschreven, en nochtans wordt men
de verhazende geleerdheid, die zooveel bijzonderheden heeft
bijeengebracht, nergens gewaar (1) ».
een toonbeeld is van volharding, ijver, zelfbeschaving en toewijding
aan de wetenschap ». (Smiles.) Blind en onderhevig aan verschrikkelijke pijnen, legde hij nog deze fiere verklaring of : « Il y a au monde
quelque chose qui vaut mieux que les jouissances rnaterielles, mieux
que la fortune, mieux clue la sante elle-mAme. c'est le devouement
A la science ». Dix tins d'Etifdes historiques. Preface.
(1) Dix ens d'Etudes historiques, blz.. 145.

— 873 —

't Is dus -srooral als historicus, dat Augustin Thierry in
bewondering voor den romanschrijver opgaat. Zijn hoofdwerk
« Geschiedenis der verovering van Engeland door de Normandiers », is inderdaad een baanbrekend werk. Thierry leg' aan

de geschiedschrijvers te laste, dat zij deze verovering voorstellen, alsof met de nedcrlaag van koning Harold bij Hastings,
Engeland voor goed door de Normandiers veroverd was, terwiji
de veeten tusschen de overwonnenen en de overwinnaars nog
eeuwen duurden, evenals de strijd voor het behoud der voorvaderhjke taal, zeden en gebruiken, waarvan Walter Scott in
zijnen roman, waarvan de handeling vier geslachten na den
inval van Willem den Veroveraar voorvalt, een even waar als
prachtig tafereel maalt.

« Walter Scott semble avoir pour le passe cette seconde vice que,
dans les temps d'ignorance, certains hommes s'attribuent pour l'avenir.
Dire qu'il y a plus de veritable histoire dans ses romans sur 1'Ecosse
et sur 1'Angleterre que dans les compilations philosophiquement fausses
qui sont encore en possession de ce grand nom, ce n'est rien avancer
d'etrange aux yeux de ceux qui ont lu et qui ont compris les Puritains, Waverley. Rob-Roy, L'Officiei4 de Fortune et la Prison d'Eclirnbourg (1) yi.

Ik zal zoo naief niet zijn te willen bewijzen dat de romans
van Walter Scott, en voor mij Ivanhoe in de allereersto plaats,
letterkundige meesterstukken zijn. Hij -kan vertellen, wat, naar
mijne bescheiden meening, eene hoofdvereischte vanwege den
romanschrijver is, hoewel ik erken dat tal van kunstrechters
er eene andere meening op nahouden. Ook zijn de verhalen
van den Engelschen schrijver eene aangename lektuur, en is
zijne populariteit nog zeer groot. Ik wijt dit grootendeels toe
aan zijn wonderen verhaaltrant en ^ aan zijne artiStiek-e eerlijkheid. Als once Conscience, was en blijft Walter Scott de vriend
zijner lezers. Zijne werken zijn boeiend en tevens veredelend.
\Toor de opvoeding van het Engelsche yolk hebben zij meer
goed gedaan, en doen zij voortdurend meer, dan velen vermoeden.
Ik wil trans slechts de aandacht vestigen op de wezenliike,
gezonde vaderlandsliefde, op de liefde tot de vaderlandsche
taal, zeden en gebruiken, die in Ivanhoe doorstraalt.
In het eerste hoofdstuk wordt de toestand van Engeland
gesclietst, in den tijd dat het verhaal voorvalt :
a Ann het hof en in de kasteelen der grooten, waar men met
de pracht en den rang van een hof wilde wedijveren, was NormandischFransch de eenig gebruikte taal: in de gerechtshoven werden de pleitredenen in het Fransch gehouden en werden de vonnissen in deze

(1) Dix ans a'Etudes historiques, blz. 140.
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taal opgestela. In 't kort : het Fransch was de taal der eer, der ridderschap en van het gerecht, terwijl het meer mannelijk en schilderachtig Anglo-Saksisch, aan het gebruik der boeren werd overgelaten,
die geene andere taal kenden. Geleidelijk, naarrnate de noodzakelijkheid van het verkeer tusschen de bezitters van deu grond en de verdrukte onderhoorigen, door wie de grond bebouwd werd, de trapsgewijze worming van een dialekt tot stand bracht, dat als bemiddeling
tusschen het Fransch en het Angelsaksisch kon dienen, waarin zij zich
onder elkander konden doen verstaan, groeide het samenstel van onze
huidige Engelsche taal, waarin het taaleigen der overwinnaars zich op
de gelukkigste wijze met dat der overwonnenen heeft vermengd, en die
sinds dien tijd zoo rijkelijk heeft veredeld, door aanvoeringen uit klassieke talen en ook uit die talen, welke door de zuidelijke volken van
Europa worden ges proken (1) ».

De Abt Ayiner de Jorvaulx, Briand de Bois Guilbeitt, Normandiers, genieten de gastvrijheid bij Cedrik den Sakser. Aan
het maal wordt door beide partijen over de taal der meesters
en! die der verdrukten gesproken.
Dit hoofdstuk is wonderschoon ; daar komt- vooral datgene
nit, waaraan de Fransche geschiedschrijver den onuitwischbaren
indruk toeschrijft, welken de tafereelen uit een zoo ver verwijderd verleden op ons teweeg brengen, de schilderachtige
beschrijving van alles wat tot dien tijd behoort, welke zoo zeer
met den onzen verschilt, en de fijne ontleding van het menschelijke hart, dat altijd hetzelfde blijft.
K In eene hal, Welker hoogte en breedte geenszins geevenredigd
waren met hare buitengewone lengte, stond eene lange eiken tafel,
uit ruwe planken vervaardigd, die uit het bosch gehaald en weinig
geschaafd waren, voor het avondmaal van Cedrik den Sakser gereed ».

Daar zat de gastheer, naar de uitdrukking van den romanschrijver :
g een man niet boven de middelbare gestalte. loch breed geschouderd,
met lange armen en kloek gebouwd, als een die tegen de vermoeienissen
van den oorlog en de yacht opgewassen is : zijn aangezicht was
breed ; hij had groote blauwe oogen, open en eerlijke gelaatstrekken,
schoone tanden en een goed gevormd hoofd (2) ».
K Il etale avec faste son vieux nom de Saxon », zegt Thierrv, g au
milieu de gens dont la ltichete le renie ; it a le regard hautain et jaloux,
signe d'une vie passee a defendre chaque jour des droits chaque jour
envahis. Fatigue du present, it se rapporte sans cesse en arriere, au
dela de cette nefaste journee de Hastings qui ouvrit l'Angleterre aux
Normands et a l'esclavage. Il deteste la langue des vainqueurs, leurs
coutumes, leurs fetes, leurs armes, tout ce qui n'etait pas sur le sol
anglais quand le peuple anglais etait libre (3) ».

(1, Ivanhoe. Chapter I : blz. 33.
(2) Ivanhoe. Chapter III: blz. 57.
(3) Dix ans d'Etzides historiques; blz. 141.
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Het maal neemt aanvang, als het geschal van een hoorn
weerkiinkt : Cedrik geeft bevel naar de oorzaak daarvan te
vernemen : de dienaar deelt mede, dat de Prior Aymar of Jourvaulx en de goede Ridder Briand de Bois Guilbert, Comman(leur van het dapper en achtbaar order der Tempelridders, met
'een klein gevolg op weg naar het tournament, dat twee dagen
later in de nabijheid van Asby-de-la-Zouche zal plaats hebben,
gastvrijheid en huisvesting voor den nacht vragen.
Beiden zijn Normandiers ; doch Normandiers of Saksers
ze zijn welkom.
Het, feest begint ; want een feest is het ; men ziet, men
hoort den gastheer, den Prior, den Tempelridder, Lady Rowena,
een Pelgrim ; men l eest in hun binnenste ; ja men ademt de
lucht van de Angio-Saksische hal in, en men kan zich niet
weerhouden partij te kiezen in een work der verbeelding, dat
'ons in eenen tijd terugvoert, die meer dan acht eeuwen voorbij
is.
« Het verwonciert mij, waarde Cedrik, dat, hoe groot uwe voorliefde
voor uwe eigen mannelijke taal moge zijn, het Normandisch-Fransch
uwe gunst niet geniet, ten minste wat het mysterie van het woud en de
jacht be treft. Stellig is geene taal zoo rijk aan afwisselende termen,
Welke de veldspoi is vergen, noch levert den ervaren jager (woodman)
zulke niiddelen, om aan zijn vroolijken aard lucht te geven ».
Goede Vader Aymer, n zegde de Sakser, « gij moet wel
—
weten, dat ik mij om zulke verfijningen, van overzee niet bekommer
ik blaas geen recheate of morte; ik kan mijne honden tot de
prooi aanhitsen, ik kan het wild de huid aftrekken en kwartieren,
als net neergeveld ligt, zonder het nieuw uitgevonden jargon van
citree, arbor, nombles van den habbelzieken Sir Tristrem te gebruiken,»
— « Het Fransch », zegde de Tempelridder, op dien toon van verwaandheid en oppergezag, dien hij bij alle gelegenheden aansloeg, is
niet alleen de natuurlijke taal van de jacht, maar ook van de liefde
en den oorlog, de taal, waarin de dames worden veroverd en de vijan4den verslagen. »
« Doe mij met een beker wijn bescheid, Sir Templar, en vul
een anderen voor den Abt, terwijl ik een dertigtal jaren achteruitblik
-om u een verhaal te doen. — Zooals Cedrik de Sakser toen was, had
zijn volklinkend Engelsch niet noodig wanneer het in het oor der
schooners gefluisterd werd, door Fransche troubadours versierd te wor,den, en het veld van Northallerton op den dag van den Heiligen
Standaard kon verhalen of het Saksisch krijgsgeschfeeuw niet zoover
in de Schotsche rangen gehoord werd als de cri de guerre van den
stoutsten Normandischen baron. Ter herinnering aan de dapperen,
welke dien flag vochten ! Doet mij bescheid, mijne gasten ! »
Hid dronk duchtig en ging met toenemende warmte voort « Ah,
dat was een dag, waarop de schilden gekloven werden, waarop honder{len banieren over de hoofden der dapperen wapperden, waarop het
bloed als water stroomde en de dood boven de vlucht werd verkozen.
TEen Saksische bard hadde het een feest der zwaarden genoemd, eene
verzameling van arenden rond hunne prooi, een strijd tusschen de
strijdkolven, de schilden en de helmetten, en het gejuich van den
veldslag vroolijker dan het geschater van een huwelijksfeest. Maar onze
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barden zijn niet meer, onze daden gingen in een, ander ras verloren,
onze taal, onze echte naam, zullen spoedig vergaan, en niemand treurt
ciaarover dan een oud, eenzaam man. — Schenker, knapen, vult deze
bekers ! Op de krachtigen in wapens, Sir Tempelridder, welk ook hunne
taal of ras mogen wezen, die thans tusschen de kampers van het Kruis
in Palestina strijden ! (1) »

Ivanhoe was overwinnaar in het tournament en had Lady
Rowena tot the fair Queen of Love and Beauty verkozen.
King John noodigde haar en haar vader in de Normandischetaal, nit om het feest op het koninklijk kasteel van Ashby met

hunne tegenwoordigheid te vereeren.
(( Lady Rowena sprak geen woord, en Cedrik antwoordde

in zijnenwedertaal, het Saksisch: «Lady Rowena kept de taal niet om uwe•
hoffetijkheid te beantwoorden, om haren rang op uw feest op te houden.
Ook ik en de edele AThelstane van Coningsburg spreken slechts de
taal en volgen slechts de zeden onzer vaderen. Wij wijzen dus met
dank de hoftelijke uitnoodiging van Uwe Hoogheid tot dit banket af.
Mot/gen zal Lady Rowena den rang op zich nemen, waartoe zij door
de vrije keuze van den Ridder-Overwinnaar, bekrachtigd door de toejuichingen van het yolk, werd uitgeroepen. (1) »

Hier en daar is wel eenig voorbehoud op den roman te
maken ; doch stellig is Ivanhoe een verhaal waaruit veel valt te
leeren ; het is tevens een echt nationaal work. Zulke boeken
zijn een schat voor een, yolk.
« Het dankbare Schotland opende niet alleen eene geldomhaling om het kasteel van Abbortsfort voor Scott's familie
te behouden », zegt een Duitsch schrijver, « het richtte ook te
Edinburg een denkmaal op, het schoonste dat ooit voor eenen
dichter opgericht werd. Inderdaad heeft ook zelden een land.
zoo vele redenen gehad om dankbaar jegens eenen dichter te
zijn als Schotland jegens Walter Scott, wiens gezamenlijke werken eene verheerlijking van zijn vaderland zijn (2) ».

(1) Ivanhoe. Chapter V.
(2) Brockhaus. Conversations. Lexicon XIII, blz. 510.

Emanuel Hiel herdacht
bij de vijf en twintigste verjaring van zijn overlie
dcor Omb,R WATTEZ, werkend lid der Academie.
In 1899, bij het sluiten van de XIX' eeuw, verloor de Koninklijke Vlaamsche Academie acht harer leden. Het waren.
de heeten P. Genard, Th. Arnold, Em. Hiel en G. Gezelle,.
werkende leden ; de heeren Klaus Groth, R. Fruin, P. J.
Cosijn en Th. Arnold, buitenlandsche eereleden. Geen ander
jaar, seder t hare stichting in 1886, heeft zij er zooveel verloren.
Twee ionder deze afgesiorvenen zijn ons alien en aan het
Vlaamsche y olk good bekend ; het zijn Guido Gezelle en Emanuel Hiel.
Door onzen geachten collega E. H. Walgrave . werd Gezellein onze Academie herdacht. Ik wil mij van denzelfden plicht
kwijten jegens Hiel, lien ik persoonlijk in de laatste periode
zijns levens heb gekend, nadat ik op eigenaardige wijze kennis
met hem had gemaakt.
Hiel en Gezelle, twee zeer bekende figuren in hun tijd ;
twee figuren naar geest en naar lichaam. Wie ze eenmaal in
zijn leven gezien had, kon ze niet meer vergeten. Gezelle met
zijn groot voorhoofd en zijne kleine tintelende oogen ; Hiel met
zijn leeuwenkop, zijn lang haar en golvenden baard. In hunne
poezie verschilden zij nice minder van elkander dan in hun
uitzicht. Hie' kon onstuimig en geweldig zijn, maar was ook
song s teeder en zacht, als hij zong van zijne moeder en van
de Dendergouw, waar hij geboren werd. Gezelle was en bleef
altijd de « zoetgevooisde zanger ». Ge zult me misschien vragen of het mogelijk is beide dichters op denzelfden rang te'
stellen. 1k zou antwoorden, dat het mijn Joel niet is hun talent
te bepalen erg te meten om dan te zeggen wie de hoogste. de
grootste is. Het is er mij slechts om te doen ze eens nevens
elkander te stellen, oindat zij eene zoo groote plaits in de
Vlaamsche beweging hadden ingenomen, omdat zij samen hier
in de Academie hebben gezeteld, en omdat zij hetzelfde jaar
voor eeuwig nit ons midden,: zijn heengegaan.
Het Vlaamsche Volk, toegestroomd uit alle gouwen, heeft
ze in 1899 koninklijk ten grave gedragen.
Het was onze plicht ze hier, na het vierde eener eeuw, te
herdenken.
Er was een tijd, dat Hiel veel van zich liet hooren, veel
van zich deed spreken. Men trof overal van zijn gedichten : in
boeken, in tijdschriften en nieuwsbladen. Ze werden bij dozij-
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.nen op muziek gesteld door de beste onzer toondichters : Peter
Benoit, Antheunis, Van den Eeden, De Mol, enz. Sommige
liederen werden zeer populair :
— « Fen vrouwken gezwind te spinnen zat. »
— « Twee kerelen gingen op zoek naar de bruid. »
— « Waar Maas en Schelde vloeien. »
— « Mijn hart is vol verlangen. »
— « Vlaanderen onze bruid. »
— « Heeft het roosje milde geuren. »
Het is mid onmogelijk ze alle op te noemen ; maar ik mag
niet vergeten dat prachtige lied Gent, getoonzet door Leo Van
Gheluwe, een der schoonste liederen, die wij bezitten, en Artevelde's geest uit het oratorio De Seheldo.
Hiel heeft de groote verdienste de Vlaamsche muzikale
beweging te hebben in 't leven geroepen. Ik wil er op drukken,
omdat het is geweest eene; verheugende gebeurtenis in de jaren
1860-1870 toen het Vlaamsche lied en de Vlaamsche kunst in
't algemeen zoo weinig van tel waren in wat men noemt onze
hoogere kringen.
In onze koninklijke Muziek-conservatoriums was iedereen
« cosmopolitisch », gelijk ze dat noemden, en Georges Eekhoud
heeft Bens geschreven, dat er waren die rood werden van woede,
als er van Vlaamsche muziek en van Peter Benoit gesproken
-werd.
Er zijn er nu nog, — zelfs onzer de Vlamingen, — die van
Benoit en Hiel in de kunst niet willen weten. Maar dat heeft
thans voor ons geen beteekenis meer ; het is de bekentenis van
maclitelooze onnoozelheid.
In de beste monographie, die wij over Emanuel Hiel bezitten ; — het werk van Herman Baccaert, — kunnen wij het
uitvoerig verhaal lezen van de groote gebeurtenis, waarover
-ik u terloops wil spreken.
Ik zal beknopt samenvatten :
Zonder Emanuel Hiel zou er geen Benoit geweest zijn, ten
minste geen Vlaamsche Benoit.
Tot in 1864 mochten de Vlamingen niet meedoen in den
prijskamp voor den tekst der Cantate voor den zoogen4amden
« Prijs van Rome ». De Vlaamsche dichters hadden daarover
'geklaagd en hadden hunne grieven uiteengezet, maar er werd
mee gelachen, omdat het weerom kwam van het « Comite des
grives », gelijk men destijds geestig zei.
Minister Van den Peereboom lief zijn hart hewegen.
(1) Emanuel Hiel. Zijn leven en zijn werk. Rene studie door Herman Baccaert. De Nederla-ndsche boekhandel. Antwerpen. 1909.
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De Vlamingen mochten eindelijk meedoen in den ptijskamp
voor het gedicht. Hiel behaalde den prijs met zijne cantate De
Wind, een gedicht dat nu staat in alle bloemlezingen, welke
in onze scholen gebruikt worden.
Twee Vlamingen, welke voor den « Prijs van Rome » meekampien, Jan Van den Eeden en Gustaaf Van Hoey, verkozen
up den Vlaamschen tekst te componeeren. Onze Vlamingen,
alhoewel in onze conservatoriums bijna uitsluitend in de Fransche taal en de Fransche kunst opgeyoed, werden allengskens
Vlaamsch. En het werd weldra een legertje, dat nevens die
Vlaamsche dichters en vetzeilers zou werken om Vlaamsch leven
te scheppen onder het Vlaamsche yolk.
1k herhaal het : het is de groote verdienste van Emanuel
Hiel den stoot aan die beweging te hebben gegeven.
Peter Benoit, die vroeger den « Prijs van Rome » had behaald mei eene cantate op Fransehen tekst, was naar Parijs
getrokken, gelijk in dim tijd vele van onze kunstenaars deden.
Ontgoocheld kwam hij terug en vestigde zich te Brussel. Daar
trof hij Emanuel Hiel, die toen in de voile kraal der mannenjaren was, en die zich geroepen voelde om kunstopvoeder van
zijn y olk te worden door de poezie. De poezie diende urn gezongen te worden ; — dat was het slagwoord van, Hiel.
Hiel wist Benoit te overtuigen en hij schreef voor hem
zijn oratorio Lucifer, dat in 1869 met grooten bijval te Antwerpen werd uitgevoerd. Op Lucifer voigde De Schelde, waarvan
het succes niet minder groot was.
Wie smaak heeft voor muziek, en wie die kunst eFthetiseh
zoowel als technisch verstaat, kan die werken niet hooren zonder inderdaad in het diepste van zijn wezen geroerd te zijn
-door de grootschheid van opvatting, — het onderwerp zoowel
als de muziek ; door de beelden, die de poezie opwekt ; door
den gloed en de macht der instrumentatie ; door het contrast
der rythmen en door de afwisseling en den rijkdom der harmonie. Dat is de muziek van Benoit.
1k heb in rnijn leven al wat groote muziek gehoord, in
.alle centrums, waar die kunst ernstig wordt beoefend, hier en
in den vreemde, vooral in Duitschland, het klassieke land der
toonkunst. 1k kan in geweten verklaren, dat ik zoowel de trilling eener hevige gemoedsaandoiening heb gevoeld bij het hooren van stukker, nit de werken van Benoit, als bij het hooren
van de werken der grootste meesters, uitgevoerd door de beste
elementen.
*
**

Gelijk alles in de wereld, verwekt de kunst die succes heeft
ook benijders. De « cosmopolitische » vijanden van Benoit's
rationale Vlaamsche muziek waren er het hart van in.
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De kunst van Benoit werd niet zoozeer aangevallen ; maar
Benoit werd « gecaricatureerd ». 1- 1( heb hier voor mi.) eene
spotprent waar hij op een verhoog staat, omringd door al de
locomotieven van ons land, die to zamen aan 't fluiten zijn. De
noten vliegen geiijk opstu.vend kaf nit al de schouwbuizen,
terwij1 de sirenen gaan. Benoit slaat de maat. Hiel werd voorgesteld met den grooten hoed, dien hij altijd droeg, en met een
grooten regenscherm, dien hij nooit heeft gehad ; want hij was
niet bang voor wat regen. Hij leidde aan een touwtje een geschoren poedel, die er als een leeuwtje uitzag. Dat verbeeldde

den « Leeu van Vlaanderen », die al wat heeft moeten verduren in ons land.
Hiel en Benoit lieten zich aan die spotprenten weinig gelegen. De massa werd door hunne kunst als betooverd. Op alle
Vlaamsche feesten werden hunne oratorio's uitgevoerd en werden hunne liederen gezongen. De vijandige critiek ook had
geen vat meer op onze Vlamingen, vooral niet op Hiel, die
om zijn poezie het meest werd beknibbeld. — a Wie met zijne
gedachten op de mijne to paard wil zitten, ‘dien werp ik in de
gracht », zei Hiel op den scherpen toon, die hem eigen was.
Geschoolde menschen bezien dikwijls een nieuwe kunstuPting
door den bril van vooroordeelen of bepaalde theorieen over
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en natuurmenschen kunnen nochtans ook kunstenaars worden,
zonder veel in de school to zijn geweesi.
1k zie in Benoit en Hiel twee zulke natuurmenschen, die
in de kunst twee figuren zijn geworden. Ze zijn niet uit eene
universiteit gekomen, want er was in dien tijd nog nie lt veel
in onze hoogescholen, niet meer dan in onze burgersscholen,
dat eigenlijk voor Vlamingen bizonder geschikt was. Hiel en
Benoit waren op het land geboren.
De eene was de zoon van een hovenier ; de andere de zoon

van een sluismeester. Dc vaders bewerkten dus, de eene de
aarde, de andere het water. Met aarde en water en wat warmte
en licht dat van Gods hemel straalt, kweekt de natuur wonderen.
De zonen deden gelijk de vaders hadden gedaan.
Hiel bracht de aarde aan, het geraamte, bet klinkende
woord. Benoit Het er de stroomen zijner harmonie over vloeien.
Daar 1:1,‘ am de gloed der ovcrtuiging en der bezieling in,
en zoo kregen wij de bekende oratorio's, de cantaten en de
liederen.
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Ik heb gezegd dat Herman Baccaert het best den dichter
heeft bestudeerd. Ook Georges Eekhoud, de Franschschrijvende
Viaming, die Hiel in zijn goeden tijd had leeren kennen, heeft
hem in een van zijn vertellingen, Communion nostalgique, voor
treffelijk geschetst onder den naam van Barthelemy Welaan
« Qui n'a connu le poete Barthelemy Welaan, ce Flamand endurci et militant a la tete majestueuse et farouche
comme celle du lion. Indulgent, l'ceil vif, le verbe tour a tour
anecdotique et caustique, le geste image, la main caressant sa
longue barbiche de patriarche, it prenait plaisir aux paradoxes
et aux passes d'armes de ses jeunes amis de lettres. »
Hiel werd geboren te Sint-Gilles bij Dendermonde, waar,
gelijk ik zei, zijn vader tuinman was. Het was in Mei 1834.
Terloops zij gezegd, dat Gezelle ook in Mei geboren werd ; het
waren dus twee Meikinderen. Hiel's ouders waren niet rijk.
De vader werkte buiten op het land ; de moeder spon vlas binuen in de woning. Hiel zal Naar wel vOOr oogen hebben gehad,
toen hij zijn lied dichtte : « Fen vrouwken gezwind te spinnen
zat ». Lang mocht de jonge Hiel naar school niet gaan ; enkel
tot zijn elfde jaar. Hij moest vroeg op 't werk om wat te verdienen. Maar er zat iets .in den jongen. Hij zou voortdurend
zijn eigen leermeester worden, en hij leerde in tusschenpoozen
van zijn werk, want hij was op zijn negentiende jaar nog steenkapper.
Daarna werd hij tweede klerk in eene touwslagerij. Intusschentijd had hij al wat gedichten gemaakt, die nu en dan in
de « Gazet van Dendermonde » verschenen. Prudens van Duyse
leefde nog en kreeg Hiels verzen onder de oogen en moedigde,
zegt men, den dichter aan. Dat sterkte Hiel in zijn overtuiging.
Hij zou ook dichter worden. .Hij won niet veel op de fabriek,
maar geld was niet zijn groole bekommering. Hij trad in 1855
in den echt met eene vrouw uit het yolk, Johanna van Damme,
die hem als fortuin een schat van kinderen schonk.
De touwslagerij geraakte in verval. Hiel was zijn werk
kwijt, en hij richtte te Dendermonde een Vlaamschen boekhandel op.
Dat was eene gewaagde onderneming in Vlaanderen.
Het yolk, in onze kleine Vlaamsche steden, voelt weinig
behoefte aan Vlaamsche boeken. De burgers werden vroeger en
worden nu nog grootendeels in 't Fransch opgevoed en lezen
bijna Been Vlaamsche boeken.
Hiels gemoed kwam daartegen in opstand. Hij werd daar-
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door wat men noemt een « flamingant », en hij schreef artikels
tegea de bastaardij der Vlamingen.
In Dendermonde was hij het gauw moe. Hij kwam naar
Brussel, waar hij eene betrekking kreeg in den toldienst. Maar
hij bleef, ondanks die betrekk.ng, die weinig met poezie heeft
uit te staan, voort dichten en nam deel aan den Vlaamschen
strijd .
Hiel was nochtans geen. politieker. VC& alles was hij Vlaming, en hij was altijd de vriend en beschermer van armen en
verdrukten. Hij herinnerde zich zijn afkomst.
Bevriend was hij met den Gentenaar Moyson. Het eerste
bundeltje gedichten van Hiel werd uitgegeven in 1859 onder
den deknaam Hendrikssone, ten voordeele van de gezinnen van
vijf en zeventig Gentsche werkstakers, die veroordeeld waren.
De bundel draagt voor titel :
« Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt. »
Het waren meest vertalingen van Duitsche dichters, benevens een twintigtal oorspronkelijke stukjes.
Hiel had bij zijn eigen Duitsch gestudeerd.
« Het zou blijken », zegt Herman Baccaert, « dat dit
feit een beslissenden invloed op zijn kunstenaarsloopbaan zou
uitoefenen.
Inderdaaci, het dichtwerk van Hiel heeft den invloed der
Duitsche lyriekers ondergaan. Door middel van bet Duitsch ook
kwani Kiel ':ot de studie van de Nv ereldliteratuur
Het client gezegd te warden : Hiel was niet alleen een
dichter bij Gods genade ; hij Wilde ook een geleerde zijn.
Te recht zeggen de bloemlezers uit Hiels dichtwerk,
onze geachte collega Isidoor Teirlinck, Nestor de Tiere,
tooneelschrijver, en Willem Gijssels, de dichter, dat Emanuel
Hiel, die « enkel een karig lager onderwijs had genoten een
wetenschappelijk ontwikkeld man was, — een geleerde dichter;
dat men zijn werk mag beschouwen in zuiver wetenschappelijk
opzicht, dat men er geen dwaling zal in ontdekken. » (1)
Ik weet persoonlijk, dat Hiel eene rijke en keurige bibliotheek had. Om zijn vurige Vlaamschgezindheid maakte zich
Hiel in de hoofdstad vijanden ; maar hij telde er ook groote
vrienden. Bij prof. Willems, den geleerden Hellenist, varier
van onzen geachten onderbestuurder der Academie, Mr. L.
Willems. was Hiel gelijk te huis.
De fijngeletterde en kunstminnende professor zal wel ge(1) Gedichten van, Emanuel Hiel. ploemlezing door Is. Teirlinck,
N. de Tière, W. Gijssels. De Nederlandsehe Boekhandel. Antwerpen.
1911.
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_noegen hebben gehad met den « ruwen, ongeslepen Vlaming,
die zijn Vlaamsch hart rechtuit sprak n, gelijk Hiel zich zelf
noemt.
Emanuel Hiel was niet altijd zoo ruw als hij beweerde,
vooral niet in zijn. poezie.
Zijn omgang met den fijnen kenner der Grieksche letteren
_zal daar wel voor iets Itusschen zijn.
Maar vroeger reeds, in zijn eersten bundel Looverkens van
1859, vinden wij dit triolet, ingegeven zou men zeggen door
‘Salomo's Hooglied :
Uwe oogen zijn als duivenoogen,
Waarin een gansche hemel staat.
`Naar zijn ze met mijn hert gevlogen,
Uw oogen, och uw duivenoogen,
Die, zonder wolken omgetogen,
Zijn mijner ziele dageraad?
Uw oogen zijn als duivenoogen,
Waarin een gansche hemel staat.
Dat is toch wel verfijnde poezie, evenals. de stukjes getiteld
,c( Anakreontika » uit den bundel van 1874. Anders klinken
,de meeste zijner liederen
0 Liedje, liedje wonderbaar,
dat uit mijn ziele stroomt,
'k vraag niet wanneer, van wie, van waar
gij in mijn binnenst koomt.
Daar brengt het liefde, hoop en licht
aan al wie lijdt en strijdt,
terwijl het al wie onrecht sticht,
veracht, vermaledijdt.
Deze strofe, die Hiel reeds kenschetste, komt voor in de
eerste liederen, gedicht van 1859 tot 1861. Het is de tweede
bundel van Emanuel Hiel, nog uitgegeven onder een schuilnaam. In 1863, onder den naam van Emanuel Hiel, verscheen
'een derde bundel.
— « Hij legt getuigenis of van 's dichters vooruitgang, »
zegt Herman Baccaert. En hij voegt er bij : « hij is van zijne
Toeping bewust geworden. Er leefden er zoo weinig in die dagen
die zoo onbevangen te spreken vermochten ; eigen aandoening
kwam maar zelden tot uiting en zelfgevonden beelden werden
niet gebruikt. Men nam doodbedaard over wat door anderen
reeds als afgesleten werd aangezien om daarmee zijn eigen gevoel uit te drukken. Overal zwaaide conventie de vlag. Hiel
Iwam met lien slenter afbreken. »
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Hiel was dus een revolutionnair op kunstgebied.
In den bundel Gedichten van 1863 staat Hiel's, fijn geteekend portret door Jan Verhas. Daar is de dichter nog niet de
man met den leeuwenkop,
« met machtig haar om 't aangezicht
en asem in de longen, »
gelijk hij later zong, maar een flinke, slanke jonge man met
fijn besneden baardie, snor en haar gekamd, gelijk een droomende romantieker.
Het is de dichter van het mooie « Denderliedeken », dat
ook in dien bundel staat :
Lustig loopt door 't Denderdal
's zomers, zonder groat geschal,
't groene Denderwater ;
't Golft langs veld en weiden heen,
kust de bloemen en lekt den steen,
't groene Denderwater.
Aan de boorden beeft het riet,
Neurt een droef en heimlik lied,
's winters aan het water ;
al de vogels vliegen heen !...
't Stolt tot ijs met bang geween,
't groene Denderwater.
'k Dwale droomend aan den kant,...
Hadde ik 't liefje bij der hand,
aan het groene water,
zomer wierde 't om mij heen !
't Wordt nu winter, 'k zing alleen
bij het groene water.
In 1864 begint de periode der can ttaten en oratorio's met
opgevolgd door Lucifer en De Schelde, waarover ik
reeds heb gesproken.
Op de wijze op welke hij «I De Wind » had bezongen be2ingt hij ook « Het Woud » en « De Stroom ».
De Wind,

Dwars door der wolken grauw,
Als mu ze to tergen
Hoog in ha eftherblauw
Stijgen de bergen.
Dat stuk is vol sterk gerythmeerde en intuitieve poezie.

— 886 —

Van 1868 tot 1876 dicht Hiel zijn Psalmen, Gezangen en
Oratorio's.

Heeft de zanger, langs den Dender, op, het rietje gepijpt,
en minneliederen gezongen, in dit werk nu steekt hij de bazuinen der dithyrambe, en slaat hij op de harp breede akkoorden
voor zijne psalmen en lierzangen.
Heeft Benoit den invloed van Hiel ondergaan, Hiel zal ook
wel geinspireerd zijn geworden door de muziek van den tomdichter van Lucifer.
1k wil u dit stuk uit een psalm voorlezen :
Zonnevonken, die de ruimte met uw liefdekussen warmt,
Winden, die zijn woord verkondigt, door de starrengroeperg
[zwermt
Droppen dauw, die halm en bloemen met de frischeid
[dronken maakt„
Dampen, newels, die een fibers hangt, waar het onweer
[woedend blaakt,,
Bergen, dalen, wouden, weiden, die met geur en vrucht
[ verblij dt,
Vloeden die al bruisend golvet, vlieten, die hier suizend glijdt,
Wild der wouden, vee der velden, vogels, visch van alien aard,
Wat kan door de wolken zweven, woelen in den schoot der
aard',
Wat kan in het water zwemmen, wroeten in den zwartsten
[nacht,
Wat met licht beglanst, door 't 'even spartelt, wiegelt, danst
[en lacht ;
Kiemen, onder sneeuw begraven, of door stormen afgeknot ;
Rotsen wachtend duizend jaren naar des Scheppers heilgebod.
Om te glijden, om te strijden, meegeruk t door lief d' of haat,
Opgetogen, mild aanbeden, of gemarteld en versmaad...
Vorsten, volken, dwingers, denkers, gij in zijde of lomp gehuld;
Jeugcl en grijsheid, maagden, knapen, hoofd met vreugd of
[angst vervuld,
Schouwend, droomend, naar den hemel, bukkend zich ten
[gronde neer ;
Allen, alien, allen
Roepend schallend :
Looft den Heer !
Uit (c

Psalinen, gezangen en oratorio's »,

1870.

Maar ondanks de hooge vlucht, die hij neemt in zijn psalmen en oratorio's, toch zal hij het minnelied en het strijdlied
niet verlaten. In den bundel van 1868, verschenen in Neder-
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land in de « Guldens-editie », kwamen voor : «Denderliederen»,
« Brave lieden », « Twaalf liederen van Shakespeare », « Aan
de Vlaamsche Mannen », « A'an de Vlaamsche Vrouwen »,
« Aan de Vlaamsche jonkheid ».
In het veertiende hoofdstuk van Het Land van Rubens
spreekc Busken Huet over Vlaamsche dichters. Het gaat namelijk over den genoemden bundel gedichten van Emanuel Hiel.
----z. « Strijd tegen de verbastering der nationale zeden »,
zegt hij, « door Franschen invloed : dit noemde ik een karaktertrek der hedendaagsche Vlaamsche letteren.
« De invektieve », gaat Busken Huet voort, « zal altijd, tenzij
in het drama de handel,ng haar draagt en rechtvaardigt, een
ondergeschikte, ondankbare kunstvorm blijven. Hoeveel to
meer wanneer zij vrouwen treft. Maar de greep is zoo dichterlijk, dat men aan het overige niet hecht. De Vlamingen der
17 e eeuw konden zulke verzen niet schrijven ;de Vlamingen
der 19e eeuw hebben van Brussel niets to vreezen, zoolang zij
dien standaard hoog houden. » Hiel heeft zijn leven lang dien
standaard hoog gehouden. »
In 1870 verschijnt een nieuwe bundel : De Liefde in het
Leven. Het zijn meest erotisch-lyrische stukjes, maar daarin
komt voor dat schoone gedicht over de Moeder :
0 Gij voor wie de driften zwijgen,
Wanneer de droppels door uw borst
Als door een doek der liefde zijgen,
Ter lessching van des kindjes dorst,
Wat zijt ge schoon en opgetogen !
Jets zoets omstraalt uw droomende oogen
Jets dat getuigt hoe gij geniet,
lets als in de ooge der gazelle
Wanneer zij in de klare welle
Met lust zich weergespiegeld ziet.
Bemerkt ge niet in 't teedre wichtje
Als in de bron, uw evenbeeld,
In Wiens onnoozel aangezichtje
Nii reeds de reine liefde speelt?
1k voel hef, 'k ben voor u verdwenen,
Maar toch mijn herte zal niet weenen :
Een kindje ligt op uwen schoot,
Dat gij met feller gloed zult minnen
Dan 't woest gestorm der heete zinnen
Dat u de mannenliefde bood.
0 heilig, driemaal heilig wezen,
Waaruit het vleesch zoo frisch

verriigt,
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0 laat mij in uw blikken lezen
De vreugd die uwe ziele spijst
Met lief de voor de schoone wereld,
Terwijl aan uwe borsten perelt
De melk in voile zuiverheid,
Terwijl uw kindje ligt te woelen
En teer maar innig moet gevoelen :
De moeder is de onsterfelikheid.
En in den bundel zijn het dan weer de vroolijke liederen :
Ik ga door de straten,
1k ga ni.jnen gang ;
Ik zing uitgelaten
Een blij gezang.
Dat is weerom Hiel met zijn poezie, die diende om gezongen te worden. Le zong bijna van zelf.
*
**

In 1870 komen grauwe wolken aan den hemel. De oorlog
breekt uit tusschen Duitschland en Frankrijk. Hiel verbergt
zijn Duitschgezindheid niet. Maar het was niet uit haat tegen
Frankrijk, noch tegen het Fransche yolk,, maar tegen militarism en Fransche politiek, die van annexatie droomde, — van
inlijving van Belgie bij Frankrijk.
Hiel haatte oorlog en geweld. Hij zond zijn groet aan Germania van 1870, omdat het de verovering van Belgie door de
Franschen zou verhinderen. Hij schrijft een vlijmend gedicht, getiteld « Schurk » aan het adres van een Franschen senator, die geroepen had : « la parole est au canon ! » als antwoord op de vraag van den Voorzifter )van den Senaat of
iemand nog het woord verlangde. Het antwoord van den oorlogszuchtigen senator werd algemeen toegejuicht, op 17 Juli
1870, dus enkele dagen voor de oorlogsverklaring.
Hiel begint zijn gedicht met de woorden :
— « Schurk, hebt ge in uw lezen een slagveld gezien? »
En in zes strofen schetst hij een slagveld en de akeligheid
van een oorlog.
Hiel was een denker, een idealist, een vredelievend
mensch, die streed voor het recht van zijn yolk. Hij kon niet
verdragen dat een klein y olk door de grooten, de rijken, de
machtigen der aarde werd geslachtofferd.
Wat zou hij gezegd hebben, had hij nog geleefd, 'toen door
mIlitair geweld zijne geliefde geboor'testad Dendermonde, in
1914, werd in brand gestoken?
Hiel stond niet alleen in Belgie, in 1870, als Duitschge-
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zinde bekend. Vele Vlamingen waren het : geleerden, schrijvers en historici, gelijk Prof. Leo Van der Kinderen. Het is toch
in de geschiedenis van ons land genoeg bekend gemaakt, dat
het gevaar dikwijls aan de zuidergrens opdaagde. Zij wisten
Coen nog niet dat het ook eens uit het Oosten zou komen.
In 1874 verscheen bij I3rock-haus, den groocen, uitgever te
Leipzig, een bundel met den titel Gedichten van Emanuel Hiel.
Het bevat de afdeelingen : « Uit Vlaanderens lijden en strijden », « Vlaanderens heden », « Aan Duitschland », « De Liefde in 't Leven », « Boerenliederen », « Weideliederen » en « Natuurgezichten ».
Het bock eindigt met het lyrisch dramatisch gedicht
« Helga ».
In de eerste rubriek komen de zangen, gewijd aan De
Coninck, Breydel, Zannekin, Hyoens, — in een woord aan al
onze helden van vroeger.
De beste en de krachtigste van die gedichten zijn wel de
Natuurgezichten, waarin het stuk « De Stroom » voorkomt, dat
ik reeds aanhaalde.
Even krachtig en breed als « De Stroom » zijn de stukken « De Berg » en « Het Woud ». Zij getuigen van een groote
liefde voor natuurschoon, doorweven met menschlievende en
Godvereerende gedachten en gevoelens.
Hiel, heb ik reeds gezegd, was idealist, spiritualist, deist.
Hij laat geene gelegenheid voorbijgaan om het uit te roepen.
In 1889 zingt hij zijn « Hymnus aan het Menschdom », afzonderlijk verschenen.
Intusschentijd was Hiel lid geworden van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, werd tot ridder benoemd in do Leopoldsorde, en kreeg een nieuwe betrekking als leeraait in de Nederlandsche declamatie aan het Koninklijk Conservatorium te
Brussel. Er werden immer rondom de Vlaamsche beweging vele
legenden geweven, namelijk deze dat Hiel deze leergang niet
gaf omdat er geen leerlingen voor te vinden waren. fk ken
een andere reden. Ze werd mij medegedeelei door iemand, die
in de zaak betrokken was.
Emanuel Hiel had voor de openbare plechtigheid der prijsuitaeeling in 't Conservatorium aan twee zijner leerlingen stukken laten leeren om ze voor to dragen.
Dit mocht niet geschieden. De bestuurder, August Gevaert,
die vroeger de Vlaamsche can itate Artevelde had op muziek
gesteld, was niet van zins Vlaamsche noezie op het feest te
laten leclameeren. Het zou kuntfin -aanleiding geven tot moeilijkheden te Brussel, meende hij.
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Hiel werd, schijnt het, zoo woedend op Gevaert, een zoon
van Vlaanderen, gelijk hij, dat hij 't besluit nam nooit een voet
meer in 'i Conservatorium te zetten. En Hiel hield woord, als
hij iets zei.
Hiel had voor zijn leergang tal van dramatische stukken
geschreven, zelfs eenige drama's uitgegeven, oorspronlwlijke en
vertalingen.
Herman Baccaert zegt heel juist van deze drama's :
— « Aan Hiel ontbraken de gaven, welke een goed dramaticus uitmaken ; hij leefde te veel in zich zelf, heel het
wezen zijner Muze was te lyrisch, al zijne aandoeningen waren
te subjectief om, zich of te matten met de zielkundige raadsels,
met de sophismen van gevoel en driftendrang, met bewimpelde
woordkunst en andere hoedanigheden, welke de uitbeelding
van een dramatisch conflict vereischen. »
De dramatische stukken behooren dus ziet tot Hiels goed
werk. Als lyrieker is hij het best. In het lyrisch vak heeft hij
uitstekend werk geleverd, dat nog niet zoo gauw zal vergeten
zijn. Het is te hopen voor Vlaanderen, dat elke nieuwe kunstuiting, de voorafgaande niet zal trachten te miskennen, te vernietigen. En wij hebben niet te veel gewicht op ons schip, dat
wij het als ballast zouden over boord werpen.
— « Het geschoolde Holland », zegt Baccaert

tot wien ik
dikwijls moot terugkeeren, omdat hij Hiel en zijn werk zoo goed
heeft bestudeerd, « kon de gezonde doch vaak ruwe poezie van
Hiel niet slikken. « Gruisdik waren op zijn bundel van 1874
de hagelslagen der critiek neergebotst.
(( De dichter werd woedend, helsch, en om zijn razernij
te koelen, begon hij in verschillende tijdschriften fabelen te
schrijven, eensdeels vertaalde, anderdeels oorspronkelijke, meest
alle met de verborgen bedoeling de critici naar de ziel te tasten.
« Al dit geschrijf en gewrijf random Hiels naam had ten
niinste voor gevolg, dat van Staatswege de aandacht op hem
gevestigd werd en de dichter, in 1878, tot Ridder in de Leopoldsorde werd benoemd. »
a heb reeds gezegd, dat Hiel bij de stichting der KoninriIijke Vlaamsche Academie, in 1886, tot werkend lid werd benoemd, en dat hij tot Bestuurder der Academie voor het jaar
1889 werd. gekozen.
In 1884 had hij een nieuwen dichtbundel laten verschijnen :
Historische Zangen en Vaderlandsches Liederen.

Daarna duurde het acht jaar eer hij nog een bundel in 't licht
zond : Monodramen en andere gedichten. (1893.)
In 1894 de bundel Symphonieen en andere gezangen, en
eindelijk, in 1896, Liederen voor proote en kleine kinderen.
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Hiel had intusschentijd nog een menigte liederen laten
verschij nen in bladen en tijdschriften : soldatenliederen, visschersliederen, kinderliederen, zeemansliederen, enz.
Een aantal bundels zijn nog in handschrift.
De lijst wordt aangegeven in de reeds aangehaalde Bloemlezing, bezorgd door rsidoor Teirlinck, Nestor de Tiere en Willem Gijssels.
Zullen zij nog uitgegeven worden, vijf en twintig jaar na
Hiels overlij den?
Daarop zal ik 't antwoord schuldig blijven. 1k meen echter
.dat het beste wat Hiel heeft geschreven, verschenen is.
De laatste werken van Hiel hebben zijn roem niet verhoogd, integendeel.
Ik laat nog eens Herman Baccaert aan 't woord
— « Men stuit er op zulke wansmakelijkheden, op zulken
onzin, op rijmgebreken, mangel aan rhythmus, op taalfouten
zelfs, dat men ontmoedigd en wrevelig het boek rter zij legt en
zich niet weerhouden Tian uit to roepen : Hoe jammer dat de
dichter alle welgemeende critiek •in den wind sloeg, dat hij
wel wist waar het hem schortte, doch nooit naar de schaaf wilde
grijpen. »
Hiel geloofde dat er « buiten spontaneiteit Been zaligheid
bestond, dat dichtkunst louter hemelval was. »
Goeithe dacht er anders over toen hij zei, dat « goede verzen
wilden gemaakt worden » en toen hij in zijn sonnet « Natur
and Kunst » uitsprak :
« In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister. »
Wat er ook van zij, Emanuel Hiel is en blijft in de Vlaamsche beweging eene persoonlijkheid, zoowel wat zijn' werk betreft als zijn persoon. Elk heeft in de kunst, juist als in 't
leven, zijne gaven en gebreken.
Hiel was mensch, natuurmensch heb ik gezegd. Hij beminde zijn Vlaamsche yolk. Hij deelde aan het yolk mee wat
hij bezat. Hij werd de vriend van dat yolk.
Hij was van het ras der lustige Vlaamsche kunstenaars :
Breughel, Teniers, Jan Steen.
Met wat van Hiel verteld wordit, waarheid of legende, zou
men kunnen schrijven wat men eens geestig heeft genoemd
— eene « Hieliade »..
Hiel kon geestig zijn en ook kwaad worden ; in de taveerne,
b. v. in 't gezelschap der « Natte Tafel », zooals hij dat zelf
heeft gedoopt in een van zijn drinkliederen.
Ik heb hij toeval in de hoofdstad, kennis met Hiel gemaakt
in de taveerne.
Het was in 1888.

-892-Ik had over Pol de Mont, mijn toemnaligen vriend en collega, een artikel geschreven in « Le Monde Poetique », een
tijdschrift, Lestuurd door Rgger Miles, dat te Parijs verscheen.
Hiel was er geweldig nijdig en boos om dat hij, een oudere,
zoo werd over 't hoofd gezien.
Ik werd aan Hiel voorgesteld door mijne vrienden Reimond
Stijns en Nestor de Tiere. De kennismaking met Hiel was maar
koud. Ik merkte het dadelijk. Maar van 't vriespunt steeg zij
tot het kookpunt, toen Hiel mij wat later in den avond eene
« salade » opdiende, waarin hij noch zout, noch peper, noch
mostaard gespaard had, — eene salade, waarvan hij de specialiteit bezat.
Mijne vrienden Stijns en de Tiere deden mij gedurig teeken
niet te antwoorden. Ik volgde hun raad, maar ik liet eindelijk
toch hooren, dat ik mij zou wreken over zooveel smaad. Een
tijd nadien liet ik in hetzelfde tijdschrift een artikel verschijnen
over Emanuel Hiel.
Toen ik daarna weer eens in 't gezelschap der « Natte
Tafel » verscheen, kwam Hiel levendig naar mij toe, de hand
uitgestoken, zeggend :
« Gij zijt een brave kerel. Gij hebt gedaan, gelijk het
in het Evangelie staat : gij hebt kwaad met goed beloond. Dat
is braaf, braaf, en daar gaan wij, eens op drinken. »
wij dronken er op, en 't werd nog al laat toen wij naar
huis gingen, denzelfden weg op. Ik was in de hoofdstad
gast bij familie, niet ver van 't huis waar Hiel woonde.
°peens, onderweg, hield Emanuel Hiel mij staan en las
mij onder een gaslantaren een nieuw gedicht voor.
Hiel had altijd nieuwe gedichten op zak. Hij las mij dat
voor met zulke overtuiging en; stralenden blik, gelijk een ziener, dat ik den man begon lief te krijgen en naar waarde teschatten.
Intusschen naderde een politieman, maar toen hij Hiel erkend had, — Hiel was gemakkelijk te herkennen, sloeg hij
aan en ging verder om ons niet te storen.
Hiel was gemeenteraadslid te Schaarbeek, dus een politieke
persoonlijkheid, maar hij hield niet van politiek. Hij nam ontslag, zeggend dat hij beter werk kon verrichten buiten dan
binnen den Raad.
En dat heeft hij gedaan.
Ik herhaal nu voor hem wat hij eens zong van de groote
Vlamingen nit vroeger eeuwen in een bekend stuk :
« Zii liggen lang begraven, maar zijn voor ons niet dood...
Zijn geest blijve in ons midden voortleven !
17 December 1924.
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Over bronnen der Toponymie.
Lezing door K. DE FLOU. 497, 611
en 619-640.

a) Hein van Aken. Zijn leven
en zijn werken. — b) Over den
IVn Martijn. Lezing door Mr.
LEONARD WILLEms. 239.

Tekstkritiek op de Oudvlaemsche Gedichten nitgegeven door
Kan. Carton. Lezing door Mr.
L. WILLEms. 865.

De bevaarbaarheid der Schelde op het einde der 16de eeuw.
Lezing door Dr. J. CUVELIER
427-445.

Het thema van Elckerlyck
de Oudvlaemsche Gedichten. Lezing door Prof. Dr. L. SCHARPL
865.

Over Middelnederlandsche liederen. Lezing door Mr. L. WileLEms. 567.
Schilder Emiel Claus. Lezing
door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE. 567 en 569-573.

— COMIUISSIE VOOR NIEUWERE TAAL
EN LETTEREN.

De 2e en de 3e Engelsche reeksen der brieven van Anton! van
Leenwenhoek. Lezing door Prof.
Dr. A. J. J. VANDEVELDE. 76 en
130-148.
Lichtstralen nit Vondels werk.

De humanistische opleiding
van Plantin's Kleinkinderen. Lezing door Dr. M. SABRE. 726 en
732-748.
-

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS.

Nogmaals over Volksletterkun-

- 897 de en Volksonderwijs. Lezing
door G. SEGERS. 10 en 12-35.
De Vaktaal voor het Onderwijs
in de bouwkundige Archeologie.
Lezing door Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE. 152, 240, 727.
1)e Lagere School en de Vakschool. Lezing door G. SEGERS.
240 en 242-256.
Het Onderwijs in de Gescitie,cienis der Nederlandsche Letterkunde in de hoogere humanioraklassen. Lezing door J. JACOBS.
426 en 446-452.

Madrid : Internationaal Congres
voor Aardmeetkunde en Natuurkundige Aardrijkskunde. 424.
Mechelen : Stadsbestuur. Schenkt
een boek. 73.
Middelburg : Zeemvsch Genootschaj;
der Wetenschappen. Schenkt
een boek. 73.

N
Napels : Eeuwfeest der Hoogeschool.
De Academie uitgenoodigd. 8.
Dr. VAN PUYVELDE als vertegenwoordiger aangeduid. 8.

Hongaarsche Kinderen in de
Kempen. Hoe zij onze taal leeren. Lezing door G. SF,GERS. 568
en 574-591.

Nijmegen : Bibliotheek der Katholieke Universiteit. Schenkt een
boek. 278.

Er of ulcer; sL of nicest. Lezing door AM. Joos. 727 en 729731.

0

Lidmaatschap der Academie. STAAT
DER ACADEMIE. 1924. tits erkende

en briefwisselende Teden. Binnen- en buitenlandsche eereleden. (Zie Jaarbpek voor 1924,
blzz. 13-17.) — Openstaande
plaatsen. 200. — Benoeming der
Commissie tot voorstelling van
candidaten. 200. — Voorstelling
der candidaten. 241. — Verkiezing. 283. — Bekrachtiging door
Z. M. den Koning. 566.
Liedergemeinschaft (Fltimisch-deutsche) in friiheren Zeiten, door
Prof. Dr. A. KOPP. Verliandeling
door CHARLES A. WILLIAMS, Urbana, Illinois TT . S. A. ter nitgave aangeboden. Oordeel der
verslaggevers. 611.

Oslo : Videnskapsselshapet. Schenkt
boeken. 423.
Over 't gebruik der S. in samengestclde woorden. Brief van een
Schoolopziener. 240.

P
Praag : Ceske Akademie. Schenkt
boeken. 238, 566, 862.
Prijsantwoorden. Zie op Wedstrijden.
Prijsvragen. Zie op Wedstrijden.
Proeve. Zie op Talen.
Publication. 'Lie op Rijks.

R
Rechtspersoonlijkheid. 863. — Tekst

der wet. 863-865.

Universitets - Bibliotlick.
Lund :
Schenkt boeken. 7.

Regeering. Schenkt boeken. 6, 69,

Maatschappij. Zie op Leiden.

Rotterdam : Rataafsch Genootschap
Schenkt boeken. 195.

195, 238, 277, 923, 495, 565, 609,
862.

• ■■•• ■■■■■
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VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTICE) Vaststelling van den dag.

SALSMANS . FONDS. Jaarlijksch verslag. 77 en 82.
Sluis : Oprichting Monument J. H.
van Dale. Oproep van het Eerecomite tot het verzamelen van
fondsen. 9.
Snieders. Lie op Eeuwfeest.
Societe d'Emulation te Brugge.
Schenkt boeken. 196.
Societe historique et archeologique
clans le Limbourg. Schenkt een
boek. 73.
Staatsprijskarnpen. Zie op Wedstrijd
(Driejaarlijksche).
Studien en Tekstuitgaven (Leuvensche). Schenkt een boek. 196.

T
TALEN (MODERNS) : Proef over de mo-

derne talen (wet van 12 Mei
1910). — Jury 1923. De heer Minister verzoekt de Academie
candidaten aan te duiden voor
het voorzitterschap van de Jury.
Aangewezen candidaten. 610.
Te Deum. Op 21 Juli. 425. — Op
27 November. 863.

U
Universite d'Aix. Schenkt een boek.
566.
Universiteit. Zie op A msterdam,
Groningen, Lund, Uppsala.

10. — Id. van het Programma.
241. — Verslag. 401-422. — Telegram van den Koning. 425.
Verhandelingen ter uitgave aangeboden. Tweede bijdrage tot de
kennis der Euglenaceae van Java, door Dr. PAUL VAN OYE.
(Zie Versl. en Meded. 1923, 681
en 875.) De verhandeling opgenomen. 44-68.
— De eigenschappen van het brood
uit verscheidene meelsoorten gebakken, door Dr. A. J. J. VANDEVELDE en L. BOSMANS. 76 en
92-115.
-

Nieuwere elementen voor de Biographie van Jan van Boendaele,
door A. J. GORIS. 151 en 153-162.

-

Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Griek-

sche en Latijnsche Schrijvers.
(Zie Register van Personen op
Geerebaert.)
—Liedergemeinschaft (Fltimish-deutsche) in friiheren Zeiten, door
Prof. KOPP. Voorstel tot uitgave.
197. — Verslaggevers. 496.
— a) Keure (De) van Colmont
(1170) ; b) Een Luiker Ordonnancie in het Vlaamsch, door
Dr. JAN GESSLER. De verslaggevers aangeduid. 567. — Ter opneming aangenomen. 726.
Verkiezing. Zie op Lidmaatschap.

Universitets-Bibliothek.
Uppsala :
Schenkt boeken. 195-196.

Verontschuldigingen op de PlechtigeVergadering. 402.

Utrecht : Historisch Genootschap.
Schenkt boeken. 278.

w

V

Washington : Smithsonian Institution. Schenkt een boek. 566.

Van Daele. Zie op Sluis.
VAN DE VEN .HER EMANS•
FONDS. Jaarlijksch verslag. 80.

WEDSTRIJD (DRIEJAARLIJKSCHE) voor

Nenerlandsche Letterkunde. 15"tijdvak : 1921-1923. Voordracht

- 899 van een dubbele lijst candidaten. 11. — Voordracht van een
aanvullende lijst. 151.
WEDSTRIJDEN VOOR 1924.
VERSLAGEN DER KEURRADEN :

1°) Dialectstudie : Gentsch
Idioticon. Verslagen door de
HH. VERc0uLLIE, MANSION en
GOEMANS. 257-261. — Mededeeling over de verslagen : Bekroond. 281 en 404.
2°) Dialectstudie : Men vraagt
een Klank- en Vormleer van het
Brusselsch dialect met zijn plaatselijke verscheidenheden. Vei slagen der HH. VERCOULLIE, GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK. 262266. Mededeeling over de vers'agen : Niet bekroond. 282 en 404.
3°) Vak- en Kunstwoorden :
Een verklarende Nederlandsche
Vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. Verslagen der HH. VERCOULLIE, nn Ii Lou en SCHARPA.
267-269. — Mededeeling ( veer de
verslagen : Bekroond. 282 en 404.
4°) Folklore : Gevraagd wordt:

een volledige lijst der plantnamen (wetenschappelijke- en
volksnamen) in Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch
Vlaanderen gebruikelijk. Verslagen der HH. TEIRLINCK (Is.),
VANDEVELDE en VERCOULLIE. 270276. — Mededeeling over de
verslagen : Niet bekroond. 283
en 404.
WEDSTRIJDEN VOOR 1925 : Ingekomen

Prijsantwoorden.
— Folklore : Vlaamsche Volksspe;len. Keurraad. 867.
- Vak- en Kunstwoorden: Van het
zaad tot den draad. 867. Keurraad. 868.
- Letterkundige Geschieienis: Een
onderzoek naar de ^ ronnen van
« De Biencorf der H. RoomscheKercken van Isaac Rabbotenu.
Keurraad. 868.
WEDSTRIJDEN VOOR 1926 en volgende-

jaren. 613 en 614-618.
Zeebrugge-Museum. Schenkt een
boek. 279.

II. - PERSONEN

B
BARBTER (Dr. K.), stichter van het
Karel Barbier-Fonds. Zijn afsterven to Gent op 10 Mei 1924.
Hulde hem gebracht door den
Bestuurder. 237. — Dank der familie voor gebrachte hulde. 279.
BELPAIRE (Mej. M. E.) werkend
lid. Bevorderd tot commandeur
in de Kroonorde. 495.
Bernaerts (B. H. Jan). Schenkt een
boek. 197.
Bittremieux (L.). Schenkt een boek.
150.
BLOK (Dr. P. J.). Schenkt boeken.
7.

BIN (G.). Bekroond in den wedstrijd : Zeevisscherij. 282 en 404.
Bogaerd (Alfred). Schenkt boeken.
150.
BOSMANS (L.), De verhandeling De

eigenschappen van het brood uit
verscheidene meelsoorten gebakken, door hem, samen met Prof.
Dr. V&NDEVELDE, ter uitgave aangeboden. 76. Opgenomen. 92-115.
BRADLEY (Dr. HENRY), buitenlandsch

eerelid. 405.

C
CARNOY (Dr. A.), briefwisselend lid.

Lezing : De oudste riviernamen

van het Vlaamsche Land. 301310.

— Lid van den Keurraad Van het
zaad tot den draad. 868.

t..EIT LENEER (Prof. AD. DE), werkend lid.

— Lezing : Over bronnen der Toponymie. 497, 611 en 619-640.

— Aangewezen als vertegenwoordiger der Academie op het Congres voor Aardkunde te Cairo. 8.

Foncke (Rob.). Schenkt een boek.
423.

— Afgevaardigde der Regeering op
het Congres der Amerikanisten.
197.
— Aangeduid als vertegenwoordiger
der Academie op het Internationaal Congres voor Aardmeetkunde en Natuurkundige Aardrijkskunde. 425.
-- Zijn afsterven te Oude God. 861.
— Hulde hem gebracht door den
heer Bestuurder. 861. — Een
brief zal aan Mevr. de Ceuleneer
gezonden worden. 861. — Lijkrede door Mr. Leonard Willems.
869-870.
CuvF,LIER (Dr. J.), brief wisselend
lid.
Lezing
: De bevaarbaarheid der
—
Schelde op het einde der 16de
ee 117V . 427-445.

D
Daele (j. H. van). Zie Register van
Zaken op Sluis.
DAELS (Prof. Dr. TRANS), briefwisselend lid. Voorgesteld als jurylid voor den Geneeskundigen
Dienst bij het leger. 150.
Dries (A. van den). Schenkt een
boek. 863.

E
Eriksson (John). Schenkt een boek.
726.

F
Flamme (J.). Schenkt een boek. 7.
FLOU (K. DE), werkend lid.

G
S. J. Lijst van de
gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en
Latijnsche Schrijvers : Verhandeling door hem ter uitgave aangeboden. (Zie Versl. en Med. jg.
1913: Register van Zaken, blz.
962, kol. 2; en jg. 1922, blzz.
770-773.) Opgenomen. 173-194,
311-399, 749-859.

GEEREBAERT (A.)

— Schenkt boeken. 279, 726.
G-eerebaert (E. P.), redemptorist.
Schenkt een boek. 726.
(Dr. JAN). Twee bijdrag-en:
a) De Keure van Colmont (1170);
b) Een Luiker Ordonnantie in
het Vlaomsch, door hem ter uitgave aangeboden. 567. — Ter
uitgave aangenomen. 726.

GESSLIR

— Schenkt boeken. 566.
Godelaine (C.). Schenkt boeken. 197.
GOEMANS (Dr. L.), werkend lid.
— Mededeelingen op de Plechtige
Vergadering. 403-406.
— Woont het Te Deum bij. 425, 863.
— Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury voor de Proef over de moderne talen. 610.
(A. J.). Nieuwe elementen
voor de Biographie van Jan van
Boendale : Verhandeling door
hem ter opneming in de Versl.
en Med. aangeboden. 151. —
Opgenomen. 153-162.

GORIS

Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Schenkt boeken. 69.

-
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Grietens (Dr J.). Schenkt boeken.
424.

— Bevorderd tot Commandeur in de

H

— Lid van den Keurraad Vlaamsche
Volksspelen. 867.

Hoffmann-Krayer (E.). Schenkt een
boek. 566.
Hondt (G. d'). Schenkt een boek.
610.

Kroonorde. 495.

— Lezing : Guido Gezelle, zanger
der zonne. 592-607.
— Lezing : Er of meer; st of meest.
727 en 729-731.

HOONACKER (Prof. A. VAN), brief-

K

wisselend lid.
— Bevorderd tot Commandeur in de
Kroonorde. 195.
— Lezing : Nehemia en Ezra. 552564.
Hurel (Eug.). Schenkt een boek.
150.
J

JACOBS (E. H. J.), werkend lid.
— Lid der Commissie tot voorstelling van candidaten. 200.
— Lid der Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. 426.

KALFE (Dr. G.), buitenlandsch eere-

lid. Hulde hem gebracht op de
Plechtige Vergadering. 405.
KONINCK (Lou. DE), oud-briefwisse-

lend lid. De heer Segers verzocht de Academie to vertegenwoordigen op zijn lijkplechtigheid. 197.
Kopp (Prof.). Mededeeling nopens
een door hem nagelaten hs. 197,
611.

L

— Candidaat voor het voorzitterschap van de Jur y voor de Prod
over de moderne talen. 610.

LInVEVROUW-COOPMAN (LOD.). Bekroond in den wedstrijd :
Gentsch Idioticon. 281-282 en
404.

— Lid van den Keurraad Vlaamsche Volksspelen. 867.

LoGEmAN (Dr. H.), buitenlandsch
eerelid.

— Lezing : Over de regeering der
voorzetsels in de Mnl. Letteren
(vervolg). 75 en 83-91.

— Afgevaardigde der Regeering op
het Congres der Amerikanisten.
197.

— Lezing : Werd de volkstaal gewijzigd in den loop der tilden? 163172.

— Mededeeling over De Goudmaker
van BILDERDIJK. 200.
LOVELING (VIRGINIE), briefwisselend

— Lezing : Het Onderwijs in de Geschiedenis der Ndl. Letterkunde
in de hoogere humanioraklassen.
426 en 446-452.

lid. Hulde haar gebracht op de
Plechtige Vergadering. 405.

JESPERSEN (Prof. Dr. 0.). Verkozen

MAC LIED (J.), werkend lid. Halde hem gebracht. 77-78.

tot buitenlandsch eerelid. 284.
De verkiezing goedgekeurd. 566.
100S (Kan. AM.), werkend lid,
— Lid der Commissie voor Rekendienst. 10.

M

MANSION (Prof. Dr. J.), werkend
lid.
— Bekrachtiging zijner verkiezing
tot Bestuurder. 5.

-
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— Lid der Commissie belast advies
uit te brengen over den wensch
tot het stichten van wetenschappelijke en geneeskundige afdeelingen in den schoot der Academie. 9.
— Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef
over de moderne talen. 610.

0
Overbeke (J. van). Schenkt een
boek. 496.
Ow (Dr. P. vAN). Zijn verhandeling

Tweede bijdrage tot de kennis
der Euglenaceae van Java opgenomen. 44-68.
— Schenkt boeken. 197.

— Lid van den Keurraad «De Bien-

corf... ».868.

P

— Toespraak bij het aanvaarden
van het ambt van Bestuurder. 5.
— Lezing : Hoe heetten onze vrouwen in het verlecien? 407-415.
— Schenkt boeken. 7, 610.
MEESTER (JOHAN DE) . Verkozen tot

buitenlandsch eerelid. 284. — De
verkiezing goedgekeurd. 566.
MERCIER (Kardinaal). Telegram
van gelukwensching hem door
het Bestuur gezonden. Zijn antwoord. 239.
Mierlo (Dr. J. van) S. J. Schenkt
een boek. 424.
MULLER (Prof. Dr. J. W.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een
boek. 565.
MUYLDERINIANS (Kan. Dr. J.), wer-

kend lid.

PERSYN (Dr. J.), werkend lid.
— Lid van de Jury voor den Beernaert-prijs 1922-1923. 11.
— Lezing : Snideriana. 866.
PRINSEN (Prof. Dr. J.). Verkozen

tot buitenlandsch eerelid. 284. —
De verkiezing goedgekeurd.466.
PUYVELDE (Prof. Dr. L. VAN),
werkend lid.
— Vertegenwoordiger der Academie
op het Eeuwfeest der Napelsche
Hoogeschool. 8.
— Lid der Commissie voor Rekendienst. 10.
— Bevorderd tot officier in de
Kroonorde. 495.
— Lezing : Schilder Emiel Claus.
567 en 569-573.

— Lid der Commissie belast advies
uit te brengen over den wensch
tot het stichten van wetenschappelijke en geneeskundige afdeelingen in den schoot der Academie. 9.

— Lezing : De Vaktaal voor het On-

— Lezing : Beschouwingen over de

SABBE (Dr. M.), werkend lid.

XVII e en de XVIlle eeuw in ons
Vaderland. 613 en 663-723.
— Schenkt boeken. 73-74, 565, 610,
725, 862.

N
Nevleti (W. van). Schenkt een boek.
863.

derwijs in de bouwkundige Archeologie. (Zie Versl. en Meded.
1923, 685-836.) 152, 240, 727.
S

— Lid van de Jury voor den Beernaert-prijs. 11.
— Lid der Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. 426.
— Lid van den Keurraad «De Biencorf... ». 868.
— Lezing : Ysbrand Vincent en zijn

- 903 Antwerpsche Vrienden. 498 en
499-551.

-

Lezing : De Lagere School en de
Vakschool. 240 en 242-256.

-

Lezing : De humanistische opleiding van Plantin's Kleinkinderen. 726 en 732-748.

-

Lezing : Hongaarsche Kinderen
in de Kempen. Hoe zij ooze taal
leeren. 568 en 574-591.

-

Schenkt boeken. 149, 610.

-

Lezing : Ivanhoe en de liefde tot
de Moedertaal. 866 en 871-876.

SALSMANS (E. P. J.), briefwisselend

lid.
Leiing : Arnout Geulincx herdacht. 36-43.

-

SIMONS (Dr. L.), werkend rid.
- Lid van de Jury voor den Beernaert-prijs. 11.
STERCK (Dr. J. F. M.), buitenl.

Samain (A.). Schenkt een boek. 150.
Sano (Dr.). Voorgesteld als jury-lid
voor den Geneeskundigen Dienst
bij het leger. 150. - Zijn benoeming tot werkend lid

eerelid. Schenkt een boek. 609.

T
TACO H. DE BEER, buitenlandsch eere-

lid. Hulde hem gebracht op de
Plechtige Vergadering. 405.

SCHARPE (Prof. Dr. L.). werkend
lid.
-

Verkozen tot onderbestuurder
voor 1925. 728.

-

Bevorderd tot officier in de Leopoldsorde. 195.

TEIRLINCK (H.), werkend lid.
-

Lezing : Over het Wezen der Dramatik. 416-422.

TEIRLINCK (Is.), werkend lid.
Lid der Commissie tot voorstelling van candidates. 200.

-

Lid van den Keurraad Van het
zaad tot den draad. 868.

-

-

Lezing : Tekstkritiek op den Esopet. (2de mededeeling.) 198-199.

- Schenkt een boek. 610.
Terlinck (Dr.). Voorgesteld als jurylid voor den Geneeskundigen
Dienst bij het leger. 150.

Lezing : Het thema van Elckerlyck in de Oudvlaemsche Ge-4
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F• V.),
dichten. 865.
briefwisselend lid.
SEGERS (G.), werkend lid.
- Lezing : Ronsard. 728.
- Vertegenwoordigt de Academie
- Schenkt boeken. 74, 150.
op de lijkplechtigheid van Dichter Lodewijk de Koninck. 197.
Zijn verslag over de plechtigV
heid. 198.
VANDEVELDE (Prof. Dr. A. J. J.),
- Candiddat voor het plaatsvervanwerkend lid.
gend voorzitterschap van de Jury voor de Proef over de mo- - Lid der Commissie voor Rekendienst. 10.
derne talen. 610.

-

-

-

Lezing : Nogmaals over Volksletterkunde en Volksonderwijs. 10
en 12-35.
Lezing : Lichtstralen uit Vondels
werk. 199 en 201-216.

-

Woont het Te Deum bij. 425, 863.

-

Aangeduid als vertegenwoordiger
der Academie op het Internationaal Congres voor Aardmeetkunde. 405.

-
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— Vertegenwoordigt de Academie op
de Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. 496.

— Verkozen tot briefwisselend lid.
284. — De verkiezing goedgekeurd. 566.

— Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury voor de Proef over de moderne talen, 610.

VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid.

— De verhandeling De eigenschap-

pen van het brood nit verscheidene meelsoorten gebakken door
hem, samen met L. BOSMANS,
ter uitgave aangeboden. 76. Opgenomen. 92-115.
— Lezing: De 2de en de 3de Engel-

sche reeksen der brieven van
Antoni van Leenwenhoek. 76 en
130-148.
— Lezing : Over eenige handschrif-

ten der brieven van Antoni van'
Leenwenhoek. 280 en 285-300.
— Lezing : Bijdrage tot de studio
der werken van Stephanus Blankaart. (l ate mededeeling.) 453-

— Lid der Commissie belast advies
uit te brengen over den wensch
tot stichting van wetenschappelijke en geneeskundige afdeelingen in den schoot der Academie. 9.
—1 Lid der Commissie tot voorstelling van candidaten. 200.
— Door den heer Minister aangeduid als 5de lid van de Jury van
den Beernaert-Prijskamp : 6 e tijdvak (1922-1923). 424.
— Candidaat voor het - voorzitterschap van de Jury voor de Proef
over de moderne talen. 610.
w

494.
— Schenkt een boek. 74.
VERCOULLIE (Prof. J.), werkend
lid.
— Lid der Commissie belast advies
uit te brengen over den wens:h
tot het stichten van wetenF-,03appelijke en geneeskurklige akieelingen in den schoot ler Academie. 9.
— Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de
Proef over de moderne talen.
610.
— Lid van den Keurraad Vlaamsche Volksspelen. 867.
— Id. Van het zaad tot den draad.
868.
— Verslaggever over de verhandeling Flamingt-deutsche Liedergemeinschaft. 611.
VERDEXTN (Dr. R.). Schenkt een

boek. 279.

WALGRAVF, (E. H. AL.), briefwisse-

lend lid.
— Lezing : Over Hugo
129.

Verriest. 116-

— Schenkt boeken. 7, 238.
WATTEZ (OmER), werkend lid.
— Brengt hulde aan de nagedachtenis van Prof. J. Mac Leod. 77-78.
— Bevorderd tot Commandeur in de
Kroonorde. 495.
— Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury voor de proef over de moderne talen. 610.
— Leest een brief van een Schoolopziener Over 't gebruik der S
in samengestelde woorden. 240.
Bepreking. 240.

— Lezing : Goethe's Faust. 217-235.
— Lezing : Helgi. Een heldenlied uit
de « Edda ». 612 en 641-662.

— 905 —
— Lezing : Emanuel Hiel herdacht.
877-891.
— Schenkt een boek. 610.
Weghe (Frans van de). Schenkt een
boek. 7.
WILLEMS (Mr. L.), werkend lid.
Bekrachtiging zijner verkiezing
tot onderbestuurder. 5.
— Lid der Commissie belast advies
uit to brengen over den wensch
tot het stichten van wetenschappelijke en geneeskundige afdeelingen in den schoot der Academie. 9.
— Lid van het g 13elgisch Nationaal.
Comiteit tot heroprichting der
Universiteit van Tokio ». 75.
Woont het Te De um bij. 425, 863.
— Vertegenwoordigt de Academie
op de Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. 496.
— Verslaggever over de verhandeling Fliimish-deutsche Liedergemeinschaft. 611.
— Verkozen tot Bestuurder voor
1925. 727.
- Woont de begrafenis van Prof.
DE CEULENEER bij. 861.
— Lid van den Keurraad « De Biencoif... ». 868.

— Lezing : Aanteekeningen op Bredero n r 4, Hartsgeheimen van
Bredero; lir 5, Een werk van H.
,Spieghel? 10.
— Lezing : a) Hein van A ken. Ziju
Leven en zijn werken. b) Over
den IV" Martijn. 239.
-

Lezing : Jacob van Maerlant en de
Inquisitie. 241.

— Lezing : «De vierde Martijn». 280,
497.
Lezing : Over Middelnederlandsche liederen. 567.
- Lezing Tekstkritiek op de Oudvlaemsche Gedichten uitgegeven
door Kan. Carton. 865.

-

— Lijkrede van Prof. Ad. de Ceuleneer. 869-870.
Williams (Charles A.). Mededeeling
door hem gedaan nopens een
hs. van wijlen Prof. Kopp. 197,
611.
(Dr. JAN TE), buitenlandsch
eerelid. Schenkt boeken. 238,
863.
WOESTYNE (KAREL VAN DE) werkend lid.
WINKEL

— Lid van de Jury voor den Beernaert-prijs. 11.

ERRATA :
De sterretjes *** onder aan blz. 405 moeten twee regels lager geplaatst
worden.
De drie laatste regels op blz. 426 moeten zijn : Bijdrage tot de studio
der werken van Stephanus Blankaart. Blz. 453.
De eerste blzz. van het September-verslag moeten gepagineerd zijn :
565 tot 573, in plaats van 465-473.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het Joel van dit Fonds is a de Nederlandsche Taal en
WetenschaP to bevorderen, door -het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige
WetensclzaPPen, 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 kennismaking N an
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 yolk to verspreiden. Te dien einde schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*
**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909,
houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans=Fonds vastgesteld,
zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door Naar gebruikt
worden naar eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden :
a) hetzij tot 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 a en b genoemde; noodzakelijk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernomen uitgaven in den aard van de :wider littera a en b
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van vijf duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijd=
ruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort of onder=
werp, zal voortgebracht hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
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 gesehreven werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van
het Aug. Beernaert=Fonds, in de Versiagen en Mededeelingen
der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanphebbenden 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- jrijs), in te zenden.

